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Темат ски број На слеђа (По ст)модерна, апокалип са и 
књижевно ст чине и злагања уче сника трибине која је, у 
органи зацији филоло шко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу,  одржана 7. и 8. маја 2010. године у форми ок-
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ТеСТАМеНТАРНоиигРАЈућепиСАње

у тек сту се анали зира тако звано ,,играјуће пи сање“ које се те-
мељи на по стулатима по ст структурали стичке фило зофије по којој 
тек ст ви ше не може бити поље ек спре сије субјекта. На тај начин 
субјект пи сања се ди станцира од тела које под сећа субјект на њего-
ву пропадљиво ст. Доминантном играјућем пи сању, коме одговара 
и играјуће читање, о слобођено бриге  за глас другог у тек сту, у име 
самог тек ста, супрот ставља се концепција те стаментарног пи сања. 
Она пола зи од идеје да у тренутку суочавања субјекта пи сања са 
смрћу – а то је по зиција пи сања те стамента – идеја ра среди штеног 
субјекта по стаје илу зија те да у тој ситуацији дола зи до спајања 
субјекта и његовог тела. Као пример те стаментарног пи сања у зима 
се сцена из Књиге о Јову у којој јов жели да  запи ше своје муке и 
о стави их вечно сти. То јовов ско пи сање схваћено је као реакција 
на смрт. Оно симболи зује пи сања које се отима моћи ди скур са, 
како би путем таквог пи сање субјект и зра зио себе и своје тело. у 
на ставку рада анали зирају се две о собине те стаментарног пи сања: 
ра зумљиво ст овог пи сања и бли ско ст која пове зује субјект пи сања 
и његове и забране читаоце.

Кључне речи: по ст структурали зам, играјуће пи сање, те-
стаментарно пи сање, Књига о јову, ди скур с

у једном параграфу Адорнове Минима моралије, говори се о игри 
ми шљења. Адорно тврди да свака ми сао ,,наликује игри с којом је 
хегел, не мање но Ниче, упоређивао дјело духа. Неварвар ско у фило-
зофији почива у прећутној свије сти о оном елементу неодговорно-
сти, блажен ства, које потиче од непо стојано сти ми сли која че сто 
у змиче оном о чему суди. Такво удаљавање по зитиви стички дух 
на слућује и и здаје  за глупо ст“ (adorno 2002: 149). уколико се под 
утицајем по зитиви стичког духа поколеба и уме сто тумачења по-
стане једно ставан и ска з, ми сао опет ни шта не ре шава, јер тада, као 
 што тврди Адорно, ,, све  што и ска зује по стаје дои ста погре шно“ 
(adorno 2002: 149). 

Парадокс ми шљења и стовремено је и парадокс пи сања: оно тежи 
да умакне пред оним по зитивним, којe се пока зује као оно очиглед-
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но, и змерљиво, предметно, и зве сно, али и стовремено мора да му се 
на неки начин и врати. Одломак из Адорна пока зује да фило зоф ско 
пи сање има своје обаве зе и према стварном и према не стварном. 
уколико само опи сује по зитивно, непотребно је и погре шно, уко-
лико само до зива оно не стварно – тада је нера зумно.

уколико Деридину декон струкцију по сматрамо у овом контек-
сту, видећемо да на њеном и звору – намерно кори стим ову прока-
зану реч – има нечега од игре, која се отима ра зуму. Она хита ка 
оном не стварном као игра у којој су све улоге и зма штане. Да би 
декон струкција почела, она мора почети као игра са ра зумом: Де-
рида на једном ме сту тврди: ,, Све почиње из средине и то је оно 
 што је ‘не схватљиво ра зуму’“ (Дерида 1976: 206). Ова реченица је 
објава једне бе збрижно сти која одбија било какав приговор ра зума. 
Ра зум у тој игри  за служује наводнике, јер је у игри све стављено 
под наводнике; ,,ра зум“ је само суплемент ,,човека“ (који је опет 
суплемент ,,бога“). Декон струкција види пи сање као у спо стављање 
ланца надоме стака који  значење одлажу до у недоглед и  зато све 
о стаје у границама тек ста, а без и схода у дво струком  значењу речи 
„и сход“ – далеко од онога из чега би тек ст требало да и сходи, дакле 
из лого са, а и сто тако далеко од ре зултата пи сања, одно сно довр-
шења прено шења о значеног путем о значујућег.

Тако звана  здравора зум ска примедба упућена декон струкцији 
гла си овако: уколико су идеје декон струкције тачне, онда се ни оне 
не би могле пренети путем тек ста. Тада би свако пи сање, па и оно 
Деридино, било бе сми слено. По ст структурали стички одговор на 
ову примедбу је промови сање једног играјућег пи сања. будући да се 
је зик сматра неминовно метафоричним, онда само пи сање по стаје 
све сно те метафорично сти, и уме сто да је се бе зу спе шно одриче, 
оно је сада оберучке прихвата. Пи сање у спо ставља стања  значења 
које барт на зива подрхтавањем сми сла (барт 1992: 115-116). Тако 
теориј ски ди скурс уи стину по стаје ди скурс игре, а ми сао  замењује 
метафора, док се читање тран сформи ше у допи сивање  заједничког 
тек ста. Метафорично ст теориј ског тек ста сада укида и звори ште 
тек ста у све сти, и уме сто ње види све ст која прои зводи метафоре. А 
како је и природа је зика метафорична, и згледа као да се тек ст догађа 
сам од себе, као да се само-и спи сује. Тако декон струкција о ставља 
фигуру аутора у тами. Из хори зонта теорије и шче зава аутор тек ста. 
Ди скурс играјућег пи сања нуди му, уме сто до стојан ства аутор ства, 
до стојан ство ин ституционали зације имплицитно подра зумевајући 
оно  што је хајдегер  забележио у тек сту ,,Доба слике света“: ,,Да-
нас наука, природна или духовна, стиче прави углед науке тек ако 
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је могућа њена ин ституционали зација“ (хајдегер 2000: 67). Ин-
ституционали зацијом ди скурса обе збеђује се предно ст по ступка 
над бив ствујућим, предно ст игре пи сања која имплицира предно-
ст сауче ствовања, пове зивања, линковања над фигуром појединца 
који се и зражава пи сањем.

Таква операција је оправдана уз помоћ једне радикалне интер-
тек стуално сти коју опи сује Ми шел фуко. Она пробија ивице књи-
ге и у стремљује се на глас аутора и једин ство књиге да би је ра-
стргнула. На ша метафора је хотимично крволочна, јер опис који 
следи није само ра скидање ве за унутар једног тек ста који је сагради-
ла аутор ска све ст, већ и стовремено и укидање могућно сти дијало-
шке речи која код бахтина још увек но си трагове аутор ске све сти, 
одно сно аутор ске орке страције ра зличитим стиловима епохе која 
је карактери стична  за роман. О слобађајући интертек стуално ст по-
тенцијалне аутор ске интенције, ова радикална интертек стуално ст 
пи сања се окреће против субјекта. Ево  шта каже фуко: „(...)оквири 
једне књиге никада ни су ја сни и о штро подељени: од на слова, првих 
редака и облика који је о само стаљује, књига је упућена у си стем 
упућивања на друге књиге, друге тек стове, друге реченице: она је 
чвор у мрежи“ (фуко 1998: 27). 

Како ра зумети фукоов опи с? Као и стину о књи зи или као 
догму о њој? Можда као и сказ који утемељује један херменеутички 
ди скурс унутар кога се одиграва игра читања и пи сања. Можда су 
границе књиге уи стину поро зне, али да ли су такве и границе ди-
скур са? Одговор би био одричан: слобода да се буде неко други у 
читању и пи сању, слобода која на стаје као кон секвенца ра среди-
штеног субјекта1 плаћена је оду зимањем једне друге слободе, 
слободе да се буде оно  што се је сте.2 Тако фукоов ско пи сање тражи 
 за себе слободу да се не буде неко, да би се био неко други. О томе 
говори једна фукоова реченица која је и спи сана у неочекиваном 

1 Ево како фуко види то ра стемељење/ра среди штење субјекта: “(...) када су и страживања 
п сихоанали зе и етнологије ра среди штиле субјект у одно су на  законе његове жеље, на 
облике његовог говора, на правила његовог деловања, или у одно су на игре његових 
мит ских или бајковитих ди скур са, када је било ја сно да човек сам, упитан о ономе  што 
он је сте, није могао да положи рачуне о својој сек суално сти, и своме не све сном, о си-
стемат ским облицима свог је зика или правилно сти својих фикција, обновљена је тема 
континуитета и сторије” (фуко 1998: 18). 

2 Наравно, одмах се по ставља питање: може ли се бити оно  што се је сте, ако сама идеја 
ра стемељења субјекта укида темеље његовог идентитета, дакле оно  што он ,,је сте”. 
Међутим, да би се потпуно поверовало у концепцију ра стемељења субјекта потребно 
је веровати да не по стоји ни један други ди скурс у коме би се ра среди штено ст субјекта 
видела као пука илу зија. Ту се на зиру границе играјућег пи сања, али и његова функција. 
Он и спуњава сан о сигурно сти, тиме  што субјект пи сања брани од ди скур са политике 
оличених у личној карти и па со шу.
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тону и споведања: “Не питајте ме ко сам и не реците ми да о станем 
и сти: то је морал личних података, и он важи  за на ше и справе. Али 
нека нам о стави слободу када је реч о пи сању“ (фуко 1998: 22). 

О ставити некоме слободу пи сања  значи овде о ставити му 
слободу да и зме сти пи сања и зван тела. Тиме субјект полаже право 
да се ди станцира од соп ственог тела: то је жеља  за вечном младо-
шћу којој је инхерентна необаве зно ст игре. Старење је на супрот 
томе све ст о телу у које  Свет уре зује своје трагове: ожиљке, боре, 
ма снице, ране, све ст о пропадљиво сти тела. Кафка је то о сетио: 
тако на стаје прва бол, онај тренутак када  Свет у нас уреже своје 
прве оти ске. Тако почињемо да старимо. фукоов  захтев би се 
тако могао прочитати као понављање Вајлдове приче о Доријану 
греју: прикрити једно лице-портрет, по коме је  Свет и спи сао 
трагове деловања, у име другог лица, пра зног, чи стог, неи спи саног, 
увек младог, које управо  зато  што је такво, може бити део свих 
 зами сливих дру штвених игара, као  што на пра зној хартији може 
бити и спи сан потенцијално сваки тек ст. 

Можда је фукоов глас дакле, само глас кроз који проговара  Свет 
који пи ше по на шем телу нера зумљиве  знакове. Можда је тај глас 
 Света у смерен ка томе да на ше тело о стане савр шено про зирно и 
по слу шно, попут једног идеалног је зика, којим би се могло и зра зити 
све и то само  зато  што сам тај је зик нема своје биће, нема свој глас 
који криви, и стеже и деформи ше интенције  Света. Ра стемељење 
субјекта је можда друго име  за тај ра скид и змеђу субјекта и његовог 
тела, које  завр шава једном игривом бе збрижно шћу субјекта, који 
је бригу о свом телу предао  Свету. у тој игриво сти има, међутим, 
нечег су штин ски малограђан ског: и за ње се крије воља  за сигурно-
шћу. 

По стоји, међутим, један контек ст у коме ра стемељење о коме 
говори фуко пре стаје да буде доминантно стање по стмодерног 
субјекта. Тај тренутак је суочавање субјекта са смрћу. у ра зличитим 
ди скур сима се на ра зличите начине приповеда о овом су срету, али 
су његове кон секвенце увек револуционарне. у античком миту: 
смрт Еуридике обележава Орфејево пе сни штво пе смом којом је 
готово укинуо границу и змеђу горњег и доњег света. у књижевно-
сти: Валтер бењамин пока зује да прича свој ауторитет дугује смрти; 
дакле, без смрти не би било приче. Када смрт почиње да се уклања 
из видног поља модерног човека и у смено приповедање мора 
доживети сличан  зала зак. у фило зофији и сторије: Арнолд Тојнби 
пока зује да је на станак цивили зације  заправо одговор на су срет 
са и за зовом који има уни штавајућу моћ: непријатељ ска племена, 
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непријатељ ске природне околно сти итд. (Тојнби 2002: 62). „И за-
зов“ је, ја сно, метафора  за смрт која се појављује под ра зним ма-
скама. Тек у су срету са њом могуће је ра звити стваралачке снаге 
које покрећу процес цивили зовања.

једна од реакција на су срет са смрћу је пи сање. Нигде то није 
видљивије него у старо заветној Књи зи о Јову. Све ст о смрти овде 
продире као преи спи сано ст јововог тела. Оно је унакажено. До-
словно, на његовом телу је и спи сана пове ст једне опкладе, опкладе 
и змеђу бога и ђавола. Симболички, његово тело је хипербола 
на шег тела, по коме је и спи сана прича о на шем боравку у  Свету. 
Таквој кон стелацији снага своју драматично ст дугује и одломак 
који ћу цитирати. у њему јов  за зива моћ пи сања: ,,О кад би се напи-
сале ријечи моје! кад би се ставиле у књигу! Пи саљком гво зденом 
и оловом на камену  за вјечни спомен кад би се уре зале! Али  знам 
да је жив мој и скупитељ, и на по шљедак да ће стати над прахом“ 
(knjiga o jovu: gl. 19, 23-26).

Жеља  за пи сањем на стаје као најдубља тачка јовове сумње: он 
не може да моли бога да његове речи буду  запи сане, јер је та жеља 
управо симптом сумње у бога. Она се  зато и укида у оном момен-
ту када јовом поново овлада уверење о при сутно сти бога, који ће 
јемчити да његове муке неће бити  заборављене. Међутим, јовове 
речи  значе још не што: оне сведоче о моменту у коме се не може 
тражити да се буде неко други, као  што то чини фуко,  започињући 
тиме своје пи сање-игру. Када  Свет и спи ше сваки педаљ тела, када 
ви ше не о стане ме ста ни  за један ожиљак, ни  за један нови гнојни 
чир, онда је то у и сто време моменат у коме је субјект у среди штен 
у самога себе, јер тако и спи сан ви ше не може бити ни шта друго до 
оно  што је сте. Ниједна друга дру штвена улога му није намењена, 
ниједну другу по зицију не може да  зау зме у дру штвеној ра змени, 
јер је као нака за обележена божијим гневом и скључен из сваке 
дру штвене игре. Зато пријатељи и не могу да ра зумеју јова. Нера-
зумевање јовових пријатеља је сте на ше нера зумевање тек ста: наш 
непрекидни поку шај да криво ра зумемо тек ст има своју аналогију 
у на стојању да, као и јовови пријатељи, ра зумемо само божан ску 
моћ, а не оно очигледно: муке праведног јова. Преведено на наш 
дана шњи је зик: да ра зумемо само моћ Ди скур са да и спи сује своје 
приче по телу субјекта који ни шта друго, боље, није ни  за служио. 
јер у по стмодерном стању, да парафра зирамо Лиотара, Ди скурс је 
и стинит будући да ра сполаже техничким могућно стима да докаже 
своју и стинито ст, Ди скурс је праведан, јер ра сполаже могућно-
стима да делује. 
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јов  за зива моћ пи сања управо  зато  што ни ми, као ни његови 
пријатељи, не  знамо  шта ћемо са очигледно шћу. Његово пи сање не 
може да буде идентично са фукоов ским пи сањем које ди станцира 
субјект од његовог тела, на начин на који се Доријан греј ди станцира 
од свог лица, прои зводећи тако про стор  за младо ст, а то ће рећи  за 
игру која жели да буде вечна. јовово пи сање чини управо супротно: 
оно пове зује субјект и његово тело, па тако субјекту прео стаје једи-
но да пи ше о свом телу, његовој и спи сано сти, о себи, и вла ститом 
су срету са смрћу. И збором материјала  за пи сање који је чвр ст, 
тврд, готово неуни штив (гвожђе, камен) јов своје пи сање упућује у 
вечно ст, чиме се његова субјективна нарација супро тставља причи 
о опклади бога и ђавола, одно сно, причи Ди скур са: јовов ско пи-
сање пред ставља начин на који субјект жели да се пробије из поља 
Ди скур са до његових граница и да тако своју и стину о слободи ње-
гове моћи. И тако, док се фукоово пи сање о слобађа ве зе и змеђу 
тела и субјекта, да би тело ставило на ра сполагање Ди скур су који 
приповеда причу о крају човека/ субјекта/грађан ске индивидуе, до-
тле јовово пи сање, које се у  Старом  завету тек могло  зами слити, 
о значава чин сједињавања субјекта и његовог тела, чиме субјект 
стиче могућно ст да приповеда о свом су срету са смрћу. Можда ми 
ни смо у стању то да ра зумемо, јер ми смо дана с,  заправо, јовови 
пријатељи: они по којима се ни једна књига неће  звати. Они који се 
држе једни другог као животиње у чопору.

Су срет са смрћу је по сед којим ра сполаже и нај сирома шнији 
човек. Тако и јовово пи сање има облик те стаментарног пи сања: о 
томе говори и чињеница да се оно укида када јов поново у спева да 
у спо стави веру у бога. Тада он своју ситуацију пре стаје да перце-
пира као су срет са смрћу. Међутим, тренутак у коме јов  за зива моћ 
пи сања наликује жељи да се о стави те стамент, који ће надживети 
свог аутора. 

Две црте, дакле, о значавају те стаментарно пи сање. Први моме-
нат: те стамент је дру штвена ин ституција у којој је ди станца и змеђу 
интенције и тек ста најмања. Супротно томе, та ди станца је највећа 
у играјућем пи сању. још се ниједном није де сило да те стамент не 
буде схваћен. Те стамент може да буде прихваћен или неприхваћен, 
али у оба случаја тек ст се пре тога ра зумео и управо  зато се при-
хвата или не прихвата. Ра зуме се,  за ра злику од играјућег пи сања, 
можемо говорити о реторичкој немоћи те стаментарног пи сања, 
о његовој круто сти, тврдоћи његовог стила, његовом ми саоном 
сирома штву које не сумњиво дугује свом бирократ ском порек-
лу. Па ипак, овакво пи сање, онима којима је упућено, дарује једно 
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о собено на след ство: дарује им статус субјекта. То је оно  што свако 
те стаментарно пи сање о ставља у на слеђе. На след ство никог прет-
вара у неког. Даје му по сед, материјални или симболички, са којим 
се не што може почети. Други моменат: ограничено ст рецепције те-
стаментарног пи сања. Онима којима није упућен те стамент не го-
вори ни шта. Одно сно, не говори им о ставилац те стамента, већ те-
стамент по стаје документ једне културе. Неупућени читаоци су чи-
таоци који ни су били бли ски са аутором те стамента. То су они који 
му ни су бли ски ни по крвном срод ству ни по животној бли ско сти, 
они који ту бли ско ст са аутором никада ни су и ску сили. Дакле, так-
ви читаоци су на и зве стан начин, друго степени читаоци, они који 
читају један потро шени тек ст, који је већ мртав у тренутку када му 
се при ступа. И баш  зато  што је мртав, са њим се може чинити  шта 
год се хоће.

Овде и згледа као да те стаментарно пи сање обликује фигуру 
и забраних читалаца, и да ствар буде још гора, та и забрано ст као 
да се темељи на  закону крви. Ипак, по стоје два битна приговора 
оптужби која се прећутно намеће те стаментарном пи сању: крв би 
овде требало  зами слити као метафору бли ско сти, утолико  што је 
те стаментом могуће о ставити не што и онима који су нам бли ски, 
а критеријум бли ско сти није само крв. Пи сање је дакле, упућено 
ка бли ским људима, и та воља  за бли ско шћу, која се може опи сати 
речима као  што су љубав, или пријатељ ство, нужно прати појаву 
субјекта, одно сно индивидуе; напу штајући бе споговорне  законе 
 заједнице, субјект на стоји да самоћу у коју тако  запада, компен зује 
другачијим типом ве за: једна од њих на стаје на о сећању бли ско сти, 
на могућно сти да се и ску си бли ско ст са другом о собом. 

Са друге стране, не сме се превидети ни да играјуће пи сање не 
обра зује никакву екумен ску  заједницу у којој ће лична бли ско ст 
бити  замењена о сећањем бли ско сти према целом свету. Играјуће 
пи сање подра зумева, као и свака игра, по стојање и зве сних правила 
у оквирима којих се игра одвија. циљ прихватања правила игре је 
увек и сти: уче ствовање у игри. Свака је игра тако игра социјали-
зације, чија невино ст чили пред ценом те социјали зације, а то је 
придржавање правила игре. Онај ко их се не придржава, о стаје 
и зван игре. О стаје сам. Теорија о стаје глува на ову иманентну 
сурово ст игре, која није промакла пе сни штву.3 Правила игре пи-
сања се код фукоа појављују под именом ди скур са. Иако термин 
ди скурс има ви ше ра зличитих  значења (Милс 2009: 53-38) ипак нас 

3 Нај суге стивније свакако у циклу су “Игре”, у  збирци пе сама непочин Поље Ва ска Попе. 
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ова реч упућује на по стојање правила која ди сциплинују играча/
играчицу, који чак и када су најве штији у игри ипак ни су субјекти.

бли ско ст која органи зује те стаментарно пи сање, супротста-
вље на је тако ди сциплини која органи зује играјуће пи сање.  Субјект 
који се обраћа ономе кога ће својим обраћањем начинити субјек-
том, супрот стављен је ди сциплинованом играчу, коме Ди скурс 
нуди једно ставну погодбу: покори се или не стани. Ова два начина 
пи сања обликују и стовремено и два начина читања. Играјуће пи-
сање иницира играјуће читање док те стаментарно пи сање до зива 
и сто такво читање: читање које ће се, без об зира на дужину тума-
чења,  завр шити бли ско шћу. 

Није те шко утврдити да играјуће читање доминира у на шој епо-
си. Ра зличите методе читања тек стова  заправо могу бити подведене 
под идентичан тип играјућег читања које, да би се ра зиграло, мора 
пре тога да и скључи субјект (интенцију, ек спре сију) из проце са чи-
тања. Тако на пример, имагологија кида ве зе и змеђу и ска за субје-
кта о Другом и самог субјекта, припи сујући сваком и ска зу статус 
цитата из архиве тек стова о Другом која по стоји у култури субје-
кта. Тако субјект по стаје само анонимни препи сивач стереотипа 
о Другом. На тај начин, имагологија потпуно ра скида ве зу и змеђу 
субјекта и његовог тела, одно сно могућно ст да и сказ субјекта буде 
реакција не пи сање које свет/Други вр ши на његовом телу. укратко 
речено: пи сање не може никако да буде пове зано са доживљајем, са 
светом, са индивидуалном судбином субјекта. 

Слично се догађа и са новим и стори змом: видећи културу као 
тек ст, у сваком елементу те културе нови и стори зам види део цели-
не тек ста који се  зове култура. Тек ст отуда упућује само на култу-
ру, одно сно, у најбољем случају на начин на који путем импрови-
зације аутор нала зи своје ме сто у култури. Прихватајући минимум 
њених пропо зиција, он се ставља на ра сполагање тој култури, тако 
да новом и стори зму не прео стаје ни шта друго до да га чита као 
о значујуће те културе. 

Играјуће читање, дакле, онемогућава да се тек ст схвати као те-
стамент, одно сно као и зраз суочавања субјекта са смрћу. Ова вр-
ста читања кон ституи ше један морал читања који нема обаве за 
према другом јер, строго у зев ши, и скључује могућно ст по стојања 
субјекта пи сања. Под утицајем таквог морала, тек сту се одри-
че улога комуникационог канала и змеђу два субјекта,  што опет 
 значи да се у њему не тражи ве за и змеђу субјекта и његовог тела, 
не тражи се било какво и ску ство, било  шта  што је субјект и ску сио 
на својој кожи. Играјуће читање, са припадајућим играјућим пи-
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сањем, наликује отуда феномену који је хајдегер на звао брбљањем 
или наклапањем. Његови синонимични рукавци су: преприча-
вање, ра спричавање, препи сивање: „у таквом препричавању и 
ра спричавању, путем кога се почетни и зо станак чвр сте о сновице 
потенцира до потпуне нео сновано сти, конституи ше се наклапање. 
И то тако да оно не о стаје ограничено на гла совно препричавање 
него се  шири у пи сано, као 'пи скарање'. (...) Про сечно ра зумевање 
читатеља никада неће моћи про судити  шта је и зворно црпљено и 
и зборено, а  шта препричано. још ви ше, про сечно ра зумевање уоп-
ште неће хтети такво ра злучивање, неће га требати, јер оно, ето, 
све ра зуме“ (хајдегер 1985: 192). Играјуће читање своју крајњу кон-
секвенцу нала зи отуда у потпуној формали зацији тек ста: њега није 
непоходно ви ше ни прочитати, да би се он могао проценити. То 
дола зи отуда  што се у тек сту ви ше не тражи други субјекат, који 
је бли зак, већ само потврда припадни штва тог тек ста Ди скур су4: 
тиме „читалац“ чи сти тек ст од трагова смрти и ожиљака на телу 
аутора, чиме само још једном потврђује важну црту на шег времена: 
ек страдицију мртвих.5 И стовремено он се тиме одриче могућно сти 
да по стане субјект, одно сно да додир са смрћу схвати као и за зов на 
који мора одговорити.

Како учинити могућим те стаментарно пи сање у  Свету у коме 
је смрт протерана из про стора видљивог? Има неке чудне ироније 
у томе  што се као  залога субјективно сти сада види метафора те-
стаментарног пи сања, која у свом до словном  значењу упућује на 
конвенционалну форму пи сања, где се субјективна жеља и зражава 
кроз један бирократи зован функционални стил. Та иронија је, међу-
тим, неопходна јер су сви други облици субјективног и зражавања 
потро шени: пое зија, као романтичар ски и злив снажних о сећања, 
ви ше није могућа јер је у међувремену ра звијена технологија прои-
зводње о сећања, па ви ше није ни могуће ра зликовати субјективна 
о сећања од оних објективних, прои зведених, која се никада ни су 

4 Ево једне анегдоте која је илу стративна и  зато је наводим: када сам својевремено, као 
студент, поднео на увид једном профе сору свој тек ст у рукопи су, он је одмах окренуо 
по следњу страницу тек ста тражећи спи сак литературе коју сам кори стио. у симбо-
личком сми слу тако оно по следње по стаје оно прво, одно сно, оно  што би требало да 
потпомогне ми сао субјекта, и сту ту ми сао укида, јер дола зи пре ње и тако је ни шти. 
Слична ствар се де шава и са овим тек стом: његова вредно ст биће и зражена бројем бо-
дова, која ће опет  зави сити од ча сопи са у коме је  штампан, тачније речено од ме ста које 
 зау зима у ди скур су. То је крајња кон секвенца играјућег читања.

5 „јер данас није нормално бити мртав и то је не што са свим ново. бити мртав је не зами-
слива аномалија и све о стале су бе зопа сне у поређењу са њом. Смрт је деликвентно ст, 
неи злечива девијација. Ви ше нема ме ста ни про стора/времена намењеног мртвима, 
њихово пребивали ште се не може наћи, одбачени су у сферу радикалних утопија – не 
само и золовани већ и претворени у дим“ (бодријар 1991: 141). 
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ни и ску сила. То се и сто де шава и са причом, која је у ступила ме сто 
медиј ској причи која ви ше нема никакве ве зе са смрћу. у таквом 
контек сту, јовов ско пи сање и мора бити само потенцијално пи-
сање, јер је окружено нера зумевањем. Те стаментарно пи сање, дале-
ко од сваке ра зиграно сти, мора у окружењу у коме доминира игра, 
деловати  зачудно, сумњиво, анахроно, опа сно и то не само онима 
којима није упућено, већ и онима којима је намењено. Па ипак, баш 
такво окружење и и за зива те стаментарно пи сање, јер је то окру-
жење у коме је при сутна смрт која вреба субјект. 

Зато ће те стаментарно пи сање морати да на и зве стан начин по-
стане анти-виц: уме сто да буде кретање од снажног очекивања ка 
ничему, те стаментарно пи сање треба да крене од ничега како би се 
 завр шило у напето сти очекивања. То  значи да оно мора да укључи 
реторичке потенцијале игривог пи сања, да активира необаве зно ст 
и бе збрижно ст пи сања одвојеног од тела субјекта, како би у једном 
тренутку  заварала Ди скурс и, уме сто њега,  запањеним читаоцима 
понудила глас умирућег, али још увек живог субјекта који бли скима 
саоп штава свој те стамент. 
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SlobodanVladušić
TESTAMENTARY AND CAREFREE WRITING 

summary
The text offers an analysis of the so-called “insouciant writing”, the concept framed by the 

tenets of post-structuralist theory which postulates that the text cannot perform as the site of 
subject expression, which in turn divorces the writing subject from the body perceived as the 
metaphor of the decaying nature of the subject. disregardful of the voice of the other in the text, 
in furtherance of the text itself, the prevailing “insouciant writing”, complemented by the “insou-
ciant reading”, is opposed by the concept of testamentary writing. The line of argument behind 
it states that when the writing subject is faced with death – writing his last will and testament 
– the idea of a decentered subject becomes an illusion as the subject is united with his body. The 
scene from The Book of Job where job wishes to write his afflictions down for eternity is taken 
as an example of testamentary writing. This jobian writing is understood as a likely response in 
the face of impending death. it symbolizes a kind of writing that escapes the power of discourse, 
allowing the subject of such writing to express his self and his body. The paper, then, focuses on 
two features of testamentary writing: the intelligibility of such writing and the level of closeness 
between the writing subject and his target readership. 

Keywords: post-structuralism, carefree writing, testamentary writing, The Book of job, dis-
course
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ЗАДРЖАВАњеАпоКАЛипСе: 
katechonиВеЛиКииНКВиЗиТоР

у ново заветној књижевно сти под термином katechon се подра-
зумева и сториј ска сила која, тиме  што  задржава Антихри стов дола-
зак, и стовремено одлаже и крај света или „апокалип су“, која том 
дола ску следи. у 20. веку Карл шмит је реактуали зовао теоло шки 
појам katechona и  у здигао га у у слов могућно сти и сторије, која се 
 збива у и шчекивању другог хри стовог дола ска. Према шмитовом 
тумачењу појам katechona има по зитивну функцију, јер омогућује 
да се су збију анархи стички и апокалиптички импул си и зворног 
хри шћан ства и да се хри шћан ска религија уобличи у ово земаљ-
ску политичку величину. Али, са учењем о katechonu јавља се и 
опа сност да хри шћан ство буде и зручено силама овога света, а пре 
свега политици. циљ овог тек ста је да покаже да „легенда о Вели-
ком инкви зитору“ фјодора До стојев ског темати зује управо овај 
круг проблема. Пред става о цркви коју и злаже Велики инкви зитор 
пока зује сва карактери стична обележја katechona у шмитовом сми-
слу. И стовремено, концепција о слободи и бе сконачној вредно сти 
лично сти, коју До стојев ски супрот ставља аргументима Великог 
инкви зитора, може се схватити као одговор на те шкоће којима се 
и злаже пројекат радикално по световљеног хри шћан ства.

Кључне речи: анархија, апокалип са, атеи зам, хри шћан ство, 
katechon

1.
грчка реч „апокалип са“ (apokalypsis, глагол: apokalyptô) и зворно не 
о значава неки катакли змички крај света већ откривање, тј. ски-
дање или ди зање вела с нечега  што је скривено. На примарном сми-
слу „апокалип се“ као откривања или, како би хајдегер рекао, до-
гађања и стине или „не скривено сти“ (aletheia),  за снива се ве за овог 
термина са подухватом фило зофије: наиме, према уобичајеном 
одређењу, циљ фило зофије се такође са стоји управо у „откривању“ 
и стине. Ве за и змеђу фило зофије и „апокалип се“ у овом  значењу 
тог термина може се на по себно уверљив начин пока зати када је 
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реч о феноменоло шкој оријентацији у фило зофији, која у први 
план ставља управо моменат откривања као виђења, пока зивања 
или манифе стације. Али, на ге ст откривања имплицитно упућују и 
многи други, и то но сећи појмови фило зоф ске традиције – на при-
мер, појам лого са, који, као пока зујући логос (logos apophanticos), 
даје да се не што уоп ште види као не што, и тако „открива“ ствар у 
ономе  што она је сте.1 

уобичајена пред става о апокалип си обликовала се, међутим, 
прева сходно пола зећи од „Апокалип се“ или, у Караџићевом пре-
воду, „Откривења“ светога јована бого слова – спи са који је у шао 
у библиј ски канон као по следња књига Новога  завета. Тај спис се 
 зове „Откривење“ по томе  што прено си, у једном специфичном на-
ративном оквиру, који је на слеђен из  Старога  завета, ви зије које је 
њен аутор, прогоњени хри шћанин јован, доживео  за време свога 
 заточени штва на Патмо су. Наиме, јованова виђења, надахнута бо-
гом, а прене сена по сред ством анђела, откривају „оно  што ће бити“. 
По себно, она откривају тајне о „по следњим данима“, одно сно о 
крају до сада шње и сторије и света каквог по знајемо, о стра шном 
суду и у спо стављању једног новог доба или новог света – или, како 
се у библији још каже, новог неба и нове  земље (откривење 21: 1). 

О сновна тема откривења је и сторија човековог спа сења. Међу-
тим, у јовановој ви зији, том спа сењу претходе  злокобни „ знакови“ 
– то ни су пуки симболи, већ стварни ката строфални догађаји – 
који најављују „Велики дан“ стра шнога суда. у ствари, ови догађаји 
претходе најављеном другом хри стовом дола ску и у спо стављању 
његовог хиљадугоди шњег цар ства на  земљи, као и његовој ка-
снијој победи над Антихри стом, те свеоп штем у скр снућу мртвих 
и коначном у спо стављању цар ства небе ског, коме се сваки хри-
шћанин нада. управо догађаји о којима је овде реч одговорни су 
 за а социјације које се обично ве зују  за термин „апокалип са“. Тако, 
откривење у себи спаја прика зе највеће патње („И у те дане тра-
жиће људи смрт, и неће је наћи; и жељеће да умру, и смрт ће од њих 
бјежати“, откривење 9: 11) и вечног блажен ства, које дола зи након 
те патње, када ће бог „отрти сваку су зу са људ ских лица“ (откри-
вење 21:4).

Ови мотиви пока зују колико је откривење по своме садржају 
комплек сан спи с. Та комплек сно ст понекад је била ра злог крити-
ка које су упућиване на његов рачун. откривење је „дво струко“ 
пре свега у погледу своје компо зиције, по што се у њему могу ја-

1 упор. heidegger 1986: 32-34; о „апокалиптичкој“ структури и стине као такве, упор. 
derrida 1981: 468.
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сно ра зликовати његов први део, који пред ставља обраћање седмо-
рим малоа зиј ским црквама, које аутор храбри, одно сно опомиње, 
и други део, у којем се и злаже конкретна садржина „виђења“ све-
тога јована. откривење је, можда, дво струко и по своме пореклу: 
у својој бе спо штедној критици апокалип се, Дејвид Лоренс је твр-
дио да она пред ставља неу спе шни поку шај да се хри шћан ство као 
„религија љубави“ сједини са паган ском „религијом моћи“ (Лоренс 
2009: 46-49, 57-61). Са овом те зом лако се може пове зати својевр сна 
п сихоло шка критика откривења: на станак ове књиге обја шњава 
се понекад, у сагла сно сти са Ничеовом генеало шком методом, ре-
сантиманом и о светољубљем потлачених хри шћана, који их наво-
ди на фанта зије у којима се од прогоњених претварају у прогони-
теље.2 у прилог овом обја шњењу говори, наводно, и то  што аутору 
откривења као да није било довољно да прогла си коначну победу 
хри ста у оно страно сти, већ је сматрао неопходним и у спо стављање 
хри стовог хиљадугоди шњег  земаљ ског цар ства, које ће претходити 
оном небе ском (Лоренс 2009: 19-24, 58). Због ових о собено сти от-
кривења, његово хри шћан ство донекле се ра зликује од онога које је 
и зложено у јеванђељима. Неки међу хри шћан ским теоло зима опи-
сали су апокалип су чак и као неку вр сту „и зокренутог јеванђеља“.3 

2.
С и зве сним довођењем у питање „апокалиптичког“ момента 

срећемо се, међутим, већ и у самој библији. Доду ше, оно ту не  значи 
о споравање идеје да ће свету и времену једном доћи крај – чини се да 
без те идеје хри шћан ство није могуће – већ порицање уверења да се 
тај крај већ сада приближио. Реч је о Другој по сланици  Солуњанима 
апо стола Павла. Она је, како и згледа, најранији пи сани доказ да 
је код хри шћана по стојало веровање да „апокалип са“ није догађај 
који ће доћи у некој ви ше или мање удаљеној будућно сти, него да 
се човечан ство већ нала зи, такорећи, на прагу „ стра шног суда“, да 
му крај времена непо средно пред стоји (упор. Motschenbacher 2000: 
189). Овакво веровање је, очигледно, по стојало у хри шћан ској 
 заједници у  Солуну, по што апо стол Павле опомиње адре сате своје 
по сланице да се не дају преварити ве стима да је „дан хри стов“ (тј. 
дан хри стове коначне победе) већ до шао (II  Солуњанима 2: 1-3). 

2 упор. јунг 1959: 106: „удвајање хри стовог лика [...] обја шњава се антирим ским ре-
сантиманом који су о сећали јевреј ски хри шћани, који су поново прибегли свом богу 
о свете и ратничком Ме сији.“

3 Че сто се сматра да је по себно Јованово јеванђеље по духу потпуно супротно апокалип-
си (упор. kovacs/rowland 2004: 5, 26).
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Ипак, одакле  знамо и како можемо да тврдимо да крај света 
није до шао? Доказ  за то се, према светоме Павлу, може и зве сти 
из самог откривења: он се са стоји у томе  што  знакови хри стовог 
дола ска још увек ни су при сутни: наиме, хри ст „неће доћи док не 
дође најприје отпад (тј. отпадање од вере) и не покаже се човјек 
бе закоња, син погибли“, тј. Антихри ст (II  Солуњанима 2: 4). Ако, 
међутим, тај хри стов противник још увек није до шао, томе је ра-
злог  што по стоји нека сила која пречи или „ задржава“ његов дола-
зак. Одговарајући грчки термин  за такву силу је управо katechon 
(„оно  што  задржава“, како се каже у 6. стиху) или katechôn („онај 
који  задржава“, у 7. стиху). katechon је, дакле,  земаљ ски супар-
ник Антихри ста – „ретардирајућа“ сила, отеловљена у некој ин-
ституцији или о соби, која „ задржава“, одно сно одлаже, његов дола-
зак (упор. schmitt 1988: 29; McCormick 1997: 112). 

библија не даје одговор на питање  шта је та сила која  задржава 
Антихри стово појављивање. Доду ше, аутор Друге по сланице Со-
луњанима пола зи од тога да хри шћани којима се он обраћа већ 
 знају о каквој се сили ради („И сада  знате  што  задржава да се не 
јави у своје вријеме“, II  Солуњанима 2: 6). Међутим, таква ситу-
ација убр зо се променила: већ након једног или два века нико ви ше 
није  за сигурно  знао  шта је конкретно свети Павле подра зумевао 
под katechonom. Тиме се отворила могућно ст да се овај термин ин-
терпретира на ра зличите начине. Карл шмит, који је у 20. веку об-
новио овај теоло шки појам, пока зује да он није увек имао и и сто 
 значење. функција katechona на почетку се углавном припи сивала 
Риму, одно сно рим ском цару и његовој вла сти, при чему се пола-
зило од тога да ће пропа ст Рим ског цар ства отворити про стор  за 
дола зак Антихри ста. Након пропа сти Рима, она се доводила у ве зу 
са Ви зантијом као на следницом цар ства, или, ка сније, са  Светим 
Рим ским цар ством, одно сно његовим поглаваром (тако је, на при-
мер, фридрих барбаро са самога себе сматрао  за katechon). Коначно, 
Тома Аквин ски је, на темељу свога учења о ви ше струком сми слу 
пи сма, функцију katechona припи сао Рим ском цар ству „у духов-
ном сми слу речи“, тј. католичкој цркви.4  Сам шмит је у својим спи-
сима спорадично придавао на слов katechona и појединачним ми-
слиоцима (нпр. савињију или хегелу) који су, по његовом ми шљењу, 
били спо собни да се одупру погубним тенденцијама времена, и да 
утолико у и сторији вр ше функцију katechona или „ задржаватеља“, 
мада само у секуларном сми слу (gro s sheut schi 1996: 71-76). 

4 Напротив, у реформацији се управо папа по сматрао као „Антихри ст“ (упор. kovacs/
rowland 2004: 19-20). 
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херменеутички плурали зам у схватању katechona сам по себи 
није ап сурдан. Напротив, могућно ст да се овај појам тумачи на ра-
зличите начине управо одговара начину његове ег зи стенције, која 
је – то би морало важити  за сваку е схатоло шку категорију – увек 
конкретна и и сториј ска. Стога шмит тврди да је свако и сториј ско 
доба имало свој katechon: „За сваку епоху у по следњих 1948 годи-
на мора бити могуће да се наведе katechon"; наиме, ако прихватимо 
хри шћан ско тумачење и сторије, морамо и звући и  закључак да је 
ме сто katechona у свако време морало бити попуњено, јер, „иначе 
нас ви ше не би било“ ( schmitt 1991: 63).

3. 
И за фигуре katechona може се препо знати дво струки став хри-

шћан ства као религије у одно су на пред ставу о будућој „апокалип-
си“. у ствари, апокалип са је и сто толико предмет страха колико и 
надања. Такав дво струки став могао би се опи сати у терминима 
double bind-а. С једне стране, апокалип са се при зива и жели, по што 
у своме коначном ре зултату води до спа сења. Овом, по зитивном 
ставу према апокалип си одговара у звик којим се јованово откри-
вење  завр шава: „говори онај који свједочи ово: да, доћи ћу скоро! 
Амин. Да, дођи, го споде И су се“. Али, по што се спа сење по стиже 
само по цену крајње невоље, па чак и по цену и зве сног повлачења 
бога из и сторије, и уз претходно, мада само привремено, појављи-
вање „Антихри ста“, апокалип са се и стовремено и не жели.5 По што 
се, међутим, она и стин ски не може и не сме спречити, „одбијање“ 
се претвара у напор да се апокалип са „ задржи“ или „одложи“ на 
и зве сно време. Тиме на сцену ступа katechon – сила која, могло би 
се рећи, пред ставља одговор на трауму апокалип се. 

Ипак, ни ово ре шење проблема није у потпуно сти 
 задовољавајуће: амбиваленција хри шћан ства према апокалип си 
појављује се и сто тако и поводом katechona. 

у  зави сно сти од угла из којег сагледавамо став хри шћанина 
према апокалип си, одно сно према сили која ову одлаже, добиће-
мо релативно оптими стичке или претежно пе сими стичке, али 
увек дво струке, дво сми слене тонове. Оптими стичке: откривење 
тврди да након највећих по ша сти дола зи цар ство небе ско; дакле, 
са е схатоло шког станови шта, те по ша сти и ни су ни шта друго до 

5 Као  што се ја сно види из тек ста по сланице светога Павла, ви зије будућих догађаја из 
откривења и за зивале су велики страх: „Да се не дате ла сно покренути од ума, нити да 
се пла шите, ни духом ни ријечју, ни по сланицом, као да је од нас по слана, да је већ на-
стао дан хри стов.“ (II солуњанима 2:2).
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увод у спа сење; али, ако је тако, онда је енергија спа сења, у и зве-
сном сми слу, већ садржана у самој „погибељи“, и може се  задобити 
непо средно из ове. Овим топо сом обележен је читав један правац 
и сторије деловања откривења у  западној култури. један од њего-
вих најпо знатијих примера је по знати ди стих хелдерлинове хим-
не која но си на слов „Патмо с": „Али где је опа сно ст, ра сте/И оно 
спа соно сно“ (Wo aber Gefahr ist wächst/Das Rettende auch; hölderlin 
1985: 166-167). Међутим, с добрим аргументима може се тврдити да 
и хајдегер говори из бли зине „апокалиптичког“ ди скур са.6 Он се 
по зива на цитиране хелдерлинове стихове у свом предавању о тех-
ници, у којем на стоји да препо зна, на самом врхунцу епохе обеле-
жене владавином техничког „по става“ (Gestell),  знакове и збављења 
(heidegger 1991: 28). 

Али, по стоји и пе сими стичко наличје тумачења апокалип-
се, које се протеже и на схватање katechona  и његовог деловања: 
тиме  што непо средно  задржава појављивање Антихри ста, katechon 
и стовремено, на по средан начин, одлаже хри стову пару сију, с об-
зиром да хри стов дола зак може да у следи једино након „ Сатаниног 
чињења“, како се то каже у Другој по сланици  Солуњанима. Katechon 
је, дакле, и величина која је одговорна  за одуговлачење са довр-
шењем и сторије у по следњем суду, а самим тим и  за одлагање спа-
сења. штави ше, са katechonom се појављује и једна нова опа сност: 
могућно ст да се хри стов обећани „други дола зак“ претвори у 
 заувек одгођени догађај – догађај који увек пада тек у будућно ст.7

4. 
Поред амбиваленције која је иманентна ставу хри шћанина пре-

ма апокалип си, по стоји још један скуп ра злога којима се обја шњава 
 значај katechona; он стоји у ближој ве зи с политичком, одно сно дру-
штвеном димен зијом религије, и тиче се, по себно, одно са хри шћан-
ства према политичкој вла сти.

Су збијање апокалиптичких тенденција, које се може препо-
знати у и сторији ранога хри шћан ства, делом је прои за шло из про-
мена у положају цркве, која се из прогоњене по степено претварала 
у победничку и и стовремено на стојала да прилагоди своје учење 
новој политичкој стварно сти. Ова промена непо средно је погађа-

6 упор. Деррида 1981: 464-465.
7 у могућно сти оваквог одгађања пару сије може се препо знати и зве сно приближавање 

јудаи зму, одно сно његовом ме сијан ском и шчекивању, које се никада не може оконча-
ти. у хри шћан ству се, ипак, ви ше не ради само о и шчекивању Ме сије, већ другог хри-
стовог дола ска, по што се онај први већ догодио (упор. löwith 1990:225). 
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ла политичке импликације е схатологије, по што је уни штење Рима 
пре стало да се по ставља као ургентан  задатак: напротив, сада се пре 
радило о томе да се утемељи савез и змеђу цркве и цар ства. Такво 
кретање може се уочити још у време када је и споведање хри шћан-
ства било  забрањено – код Иринеја, а  затим и код ка снијих цркве-
них отаца, код којих је управо појам katechona играо веома  значајну 
улогу (grossheutschi 1996: 30-55). Наравно, и зве сна су спен зија апо-
калиптичког при сутна је већ у „и зворном“ хри шћан ству, у мери у 
којој се оно уоп ште уобличава у цркву као  заједницу верника, чији 
се живот управља према и зве сним правилима. још Ерик Петер-
сон је рекао да цркве може бити „једино под претпо ставком да 
хри стов дола зак не пред стоји непо средно“, тј. једино под у словом 
и скључења сваке „конкретне е схатологије“ (Петер сон 1929: 5); та-
чније, овај аутор ве зује на станак цркве  за и сториј ски и зо станак 
обраћења јевреја, који пречи или  задржава и спуњење ме сијан ског 
очекивања и, према томе, делује управо као katechon: „црква може 
да по стоји само  зато  што јевреји као од бога и забрани народ ни су 
веровали у го спода,  због чега не може пред стојати крај света“ (упор. 
Агамбен 2005: 24). у ствари, и зве сно на стојање да се под контро-
лом држе анархи стички пориви, на делу је већ у цитираном одељку 
Друге по сланице  Солуњанима, у којем се „неуредном“, ра спу штеном 
животу – онаквом какав се већ може водити у свакодневном очеки-
вању „краја“ – супрот ставља етика реда и рада,  за снована, и змеђу 
о сталог, и на стриктној економији у зимања и давања („јер кад бија-
смо у ва с, ово вам  заповиједа смо да ако ко неће да ради да и не 
једе. јер чујемо да неки неуредно живе међу вама, ни шта не радећи 
[...]“, II  Солуњанима 3: 10-11). На Западу су већ Тихоније и Авгу стин 
и зричито одбацили миленари зам, сме штајући „хиљадугоди шње 
краљев ство“ о којем говори откривење у времен ски период и змеђу 
два хри стова дола ска, и у којем владају црква и Рим ско цар ство 
(kovacs/rowland 2004: 15-17). Континуитет и сториј ског по стојања 
цркве  захтева стално су збијање апокалиптичких и хилија стичких 
тенденција. Зато и рим ски империум, којем се јованово Откривење 
супрот стављало, у и сторији хри шћан ства добија све по зитивнији 
сми сао. црква се по степено приближава цар ству (Motschenbacher 
2000: 195-196), а након  што је ово пропало, појављује се као његов 
једини прави на следник. 

Кон статацијом о пре станку ривалитета и змеђу цркве и цар-
ства још увек није све речено. Много је важније уочити дубин ске 
ра злоге њиховог  заједничког опирања апокалиптичким тенденција-
ма – ра злоге њиховог „катехонтичког“ деловања. Попут државе, и 
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црква пред ставља структуру вла сти коју апокалиптички импул си 
могу да доведу у питање. Поготово и сторија средњег века пока зује 
да су апокалиптички покрети имали оп шти „анархи стички“ пра-
вац, како против духовног, тако и против световног ауторитета. 
Одатле, међутим, прои зла зи да се функција су збијања „ сила хао са 
и анархије“, коју је црква најпре преу зела од цар ства, ка сније може 
вратити са цркве на секуларну вла ст: у новим и сториј ским околно-
стима, то је модерна држава, која и сама може да буде схваћена уп-
раво као „ секулари зовани“ katechon. 

Карл шмит је управо у том кључу тумачио хоб зову теорију др-
жаве - Левијатана, чији је  задатак да обу зда латентне анархи стичке 
силе скривене у хри шћан ству. Те силе се о слобађају при знањем 
легитимно сти ра зличитих приватних тумачења библије, које је 
тековина реформације, али које води до ек стремних кон секвенци. 
Наиме, ово при знање покреће грађан ски рат, који се може схватити 
као специфични облик у којем се апокалип са појављује код хоб за 
(Палавер 1995: 63-65). Држави припада  задатак да су збије деловање 
тих сила. у овој пер спективи могу се, међутим, уочити далеко сежне 
структурне аналогије и змеђу начина деловања католичке цркве и 
ап солути стичке државе: о судив ши проте станти зам, Тридентин-
ски сабор (1554-63) је инаугури сао и ста начела  за која ће се ка-
сније  залагати и хобз – принцип ауторитета у стварима религије, 
као и  забрану тумачења  Светога пи сма по соп ственом нахођењу. 
циљ хоб зове суверене државе, која, попут паган ских, своје ком-
петенције про ширује и на духовну сферу, је сте, како шмит каже, 
„учинити бе зопа сним, у социјалном и политичком пољу, хри стово 
деловање; де-анархи зовати хри шћан ство“, мада уз и стовремено 
 задржавање његових легитими шућих учинака. (schmitt 1991: 243). 
Интерпретација  Светог пи сма коју је хобз дао у свом левијатану, 
којом се тврди да је хри стов циљ била обнова јевреј ског цар ства у 
његовом политичком облику, стоји у сагла сно сти са овим шмито-
вим тумачењем. 

5. 
Обликујући овакав пројекат државе, Томас хобз је, како Карл 

шмит сматра, и зрекао и научно утемељио и сте оне увиде које ће 
ка сније, у легенди о „Великом инкви зитору“, формули сати До стојев-
ски. Да ли се онда, пола зећи од и зложених ре зултата, у лику Великог 
инкви зитора може препо знати управо својевр сни katechon? Чини се 
да је управо такво било шмитово ми шљење. Парадок сално, шмит 
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при стаје уз станови ште „Великог инкви зитора“, и на стоји да га ок-
рене против аутора тог литерарног лика, До стојев ског. 

шмит о До стојев ском не говори че сто, а када то чини, он у њему 
препо знаје пре свега противника католичке цркве и но сиоца „анти-
рим ског афекта“ (упор. schmitt 1996: 2, 4, 31). у поеми о Великом 
инкви зитору, коју припи сује Ивану Карама зову, До стојев ски је 
 заи ста пред ставио један одређени облик католици зма као прикри-
вени атеи зам. у  Севиљи 16. века, у време највећих прогона инкви-
зиције над јеретицима, И сус се накратко враћа на  земљу и појављује 
међу људима. По што га је препо знао на улици, „Велики инкви зитор“ 
га хап си и одводи у тамницу. у ра зговору који с њим води ка сније у 
току ноћи, Велики инкви зитор и злаже И су су ра злоге  због којих он 
и не треба ви ше да се враћа на  земљу и доводи цркву у неприли-
ку: уме сто тога, његова је дужно ст да на следницима светог Петра 
препу сти да и надаље, као и до сада, вр ше вла ст над верницима и 
брину се  за њихово блажен ство. Доду ше, они то треба да чине „у 
хри стово име“, скривајући од своје па стве тајну да цар ство небе ско 
у стварно сти не по стоји (До стојев ски 1968: ii, 314-338). 

Легенда о Великом инкви зитору  зами шљена је као критика јед-
ног и сториј ског и зобличења хри шћан ства. шмит, међутим, у До-
стојев ском види прикривеног анархи сту, који је соп ствени атеи зам 
пројектовао у Рим ску цркву. Занимљиво је приметити да је овај тип 
критике у о снови идентичан оним о споравањима До стојев ског која 
су још неколико деценија раније до шла од стране ру ске право славне 
реакције, обележене, као и шмит, највећим непријатељ ством према 
сваком облику „анархи зма“ (упор. Леонтјев 2002). уо сталом, шми-
това квалификација До стојев ског је добро  за снована, барем у делу 
у којем је реч о његовом латентном анархи зму: берђајев, који је ви-
соко вредновао идеје До стојев ског, такође је опи сао „легенду о Ве-
ликом инкви зитору“ као „најреволуционарнији и у највећој мери 
анархи стички спи с“ (берђајев 2002: 336). Међутим, када дола зи од 
шмита, оптужба  због анархи зма и атеи зма има и додатну тежину: 
шмит доводи у питање идеје До стојев ског и његове нападе на ка-
толичку цркву о слањајући се при том на своје тумачење katechona; 
али, већ До стојев ски у склопу своје нарације доводи до речи једно 
станови ште које је противно његовој соп ственој „апокалиптич-
кој“ тенденцији, и које има и зра зите  заједничке црте са шмитовим 
учењем о katechonu.8 

8 упор. о томе сведочан ство једног савременика, јакоба Таубе са: „Одавно сам у Карлу 
шмиту на слутио инкарнацију До стојев сковог ,Великог инкви зитора‘. Заи ста, током 
једног бурног ра зговора у Плетенбергу 1980. Карл шмит ми је рекао да онај ко не увиђа 
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Схватања До стојев ског обележена су препо знатљивим апока-
липтичким моментом (упор. берђајев 2002, 370).9 То по себно важи 
 за саму легенду о Великом инкви зитору, која је пуна алу зија на тек-
ст откривења. Ипак, у и зве сном сми слу, легенда о Великом инкви-
зитору пред ставља „преокренуту апокалип су“. То се може одмах 
видети ако се њен  завр шетак упореди са крајем откривења.

библиј ски спис се, наиме,  завр шава обећањем хри стовог дру-
гог дола ска („И ево ћу доћи скоро, и плата моја са мном, да дам 
свакоме по дјелима његовијем“, 22: 12), одно сно ауторовим по-
зивом хри сту да „дође“ („Да, дођи, го споде И су се“, 22: 20). Тај по-
зив и зражава надање, о сновни хри шћан ски став према апокалип-
си. Чак и Дерида, који на стоји да декон струи ше апокалиптички ди-
скур с, у ствари о ставља ме ста  за ово „дођи“ (viens) из откривења, 
претумачујући тај перформатив у по зив упућен Другоме – који не 
мора нужно бити хри ст, али чије долажење, управо  због упућеног 
по зива, добија „апокалиптички“ карактер.10 

Са свим је другачији крај легенде о Великом инкви зитору. Овај 
 закључује свој дуги говор пред утамниченим И су сом следећим ре-
чима: „ако по стоји ико ко је већма од свих  за служио на шу ломачу, 
то си ти! сутра ћу те спалити. Dixi“ (До стојев ски 1968: ii, 332). Ипак, 
у коначном и сходу, поема се  завр шава овако: „Кад је инкви зитор 
ућутао, он неко време чека да чује  шта ће му  заробљеник одгово-
рити. Те шко му пада његово ћутање. ... Старац би желео да му овај 
 што рекне, па макар и  што горко, стра шно. Али он се наједном, ћу-
тећи, приближава старцу, и тихо га љуби у његова бе скрвна деведе-
сетогоди шња у ста. Старац у здрхти, не што се покрене на крајевима 
у сана његових; он иде к вратима, отвара их и говори му: Иди, и 
не дола зи ви ше... не дола зи никако... никада, никада! И пу шта га, 
у тамне град ске улице‘. Заробљеник одла зи.“ (До стојев ски 1968: ii, 
335).

По што је И сус и на пре суду Великог инкви зитора одговорио 
љубављу, овај му каже да ви ше никада „не дола зи“. Овакав крај 
пред ставља супротно ст апокалиптичког по зива, и то много ви ше 
него  што би то било хри стово спаљивање. у ствари, И су сова смрт 

да је ,Велики инкви зитор‘ напро сто у праву против свих  зане сењачких поте за и су сов-
ске побожно сти, није ра зумео нити  шта је то црква, нити  шта је До стојев ски – про-
тив соп ственог уверења – ,принуђен силом проблема, стварно рекао‘“ (наведено према 
Meuter 1993: 488-489). – О паралели и змеђу шмитовог katechona и прика за католичке 
цркве у „легенди о Великом инкви зитору“, упор. Палавер 1995: 62-63.

9 берђајев чак тврди да се религио зне идеје До стојев ског могу схватити једино у светлу 
апокалиптичких са знања (берђајев 2002, 365). 

10 derrida 1981: 476-478.
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на ломачи  значила би само понављање његовог ра спећа, које би још 
увек о ставило ме ста  за његово поновно у скр снуће и будући дру-
ги дола зак. Велики инкви зитор се, међутим,  залаже  за то да се и 
сама могућно ст другог дола ска унапред и скључи, већ у сада шњем 
тренутку. Инкви зиторове речи садрже, дакле, ја сно упућивање на 
апокалип су; међутим, оне под сећају на њу управо  због тога  што 
доно се негацију по зива из јовановог откривења (Палавер 1995: 
63). 

И на бројним другим ме стима у своме делу, До стојев ски је хри-
шћан ству које је опи сано у легенди о Великом инкви зитору – ре-
лигији католичке цркве – приговарао  због његовог саве зни штва, 
одно сно континуитета са „Римом“, градом који је аутор откри-
вења о значио као „нови Вавилон“ (упор. Ро занов 1982: 190). Те шко 
се може о спорити да је „антикатолички афекат“, о којем шмит го-
вори, по стојао код До стојев ског. При свему томе, поглавље „Вели-
ки инкви зитор“ не своди се само на про сту критику католици зма.11 
То пока зују већ и реплике „аутора“ легенде, Ивана Карама зова, 
који не жели да  западне у повр шну полемику с „католицима"; брату 
Аљо ши он чак по ставља питање: „Зар ти  заи ста ми слиш да је сав 
тај католички покрет по следњих векова  збиља само пука жеља  за 
вла шћу, једино ради прљавих блага? А да те то отац Пај сиј тако не 
учи?“ (До стојев ски 1968: ii, 333). 

у ствари, сродно сти и змеђу Рим ског цар ства и католичке црк-
ве прои зла зе једино из функције katechona која обома припада; на 
примеру шмитовог тумачења хоб за, пока зало се да ова и ста функ-
ција припада и модерној држави, да није ограничена само на једног 
но сиоца.12 Ако желимо да ра зумемо ту функцију, морамо, дакле, 
поку шати да прева зиђемо конфе сионална и идеоло шка ограни-
чења.

6.
у сукобу и змеђу једног анархи стички на стројеног хри ста и Ве-

ликог инкви зитора, Карл шмит се једно значно свр стао на страну 
овог по следњег. Међутим, управо схватања До стојев ског допу штају 
да се шмитова по зиција – по себно, његова самоидентификација са 

11 упор. берђајев 2002: 319, франк 2002: 372.
12 Аналогно томе, шмит повлачи неочекивану паралелу и змеђу хоб за и католичког по-

литичког ми слиоца Доно са Корте са, и то  због схватања, које им је  заједничко, о прева-
зиђено сти традиционалног појма легитимно сти, који је ве зан  за краљев ску вла ст 
(schmitt 1922: 46).
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и сториј ским силама које „одлажу апокалип су“ – подвргне крити-
ци.

Као и katechon уоп ште, и Велики инкви зитор је „антиапокалип-
тичка“ сила. Он се супрот ставља другом хри стовом дола ску, јер 
 заједно с њим иду хаос и уни штење. И стовремено, Велики инкви-
зитор је активни но силац кон зервативне полити зације хри шћан-
ства,  за коју се у својим спи сима – пре свега у Политичкој теоло-
гији –  залагао и Карл шмит. 

Поменута полити зација хри шћан ства прои зла зи из на стојања 
да се оно прилагоди у словима човекове  земаљ ске ег зи стенције, 
ради чега су неопходни ред и принуда – дакле, су збијање човекове 
слободе, упркос томе  што се хри ст  залагао управо  за њу. Сагла сно 
оваквом циљу, Велики инкви зитор сву своју енергију улаже у обе-
збеђење функциони сања цркве као органи зације којој на срцу лежи 
једино ово земаљ ска добробит њених чланова. Деловање Великог 
инкви зитора прои зла зи, дакле, из једног облика „човекољубља“. 
То човекољубље се, ипак, радикално ра зликује од хри стове љуба-
ви према човеку као слободном, бе смртном бићу: „љубав“ Великог 
инкви зитора одговара његовим уверењима о темељној слабо сти 
људ ске природе,  што  значи, о њеној не спо собно сти да но си терет 
слободе и да „пре зре  земаљ ски хлеб ради небе ског“ (До стојев ски 
1968: ii, 324). Оваква љубав се  за снива на и зве сном „антрополо-
шком пе сими зму“, који је и шмит сматрао јединим гледањем на 
људ ску природу које је поде сно да  за снује аутентично ми шљење 
политичког феномена.13 

Полити зација хри шћан ства, у којој је До стојев ски препо знао 
савез цркве са Антихри стом, прои стиче из саме логике katechona. 
„Задржавање“ апокалип се и зворно је било мотиви сано на стојањем 
да се су збије претња коју пред ставља Антихри стово деловање. 
Међутим, су збијање те претње одлаже и дола зак цар ства небе-
ског. Објективно по сматрано, деловање katechona има  за свој учи-
нак спречавање продора тран сценденције у свет, и то на неодређе-
но време. Ако је, међутим, хри стов други дола зак  заувек одгођен, 
ако је његово обећање и спра зно, то  значи да ни његова прва појава 
у и сторији није била аутентична. Одатле, опет, прои зла зи да није 
било ни „и скупљења грехова у хри сту“. Порицање и скупљења, 
међутим, је сте управо оно  што је нај свој ственије Антихри сту. Сто-
га се „поправљање“ хри стове поруке од стране цркве, о којем је 
реч на крају легенде о Великом инкви зитору, у ствари своди на 
њену потпуну негацију.

13 упор. Schmitt 1987: 59-68.
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Није случајно  што су неки од шмитових савременика у њему 
лично препо знали управо сродно ст са „Великим инкви зитором“:14 
у аргументима које и злаже овај лик До стојев ског могу се с лакоћом 
идентификовати и други појединачни елементи шмитове соп ствене 
по зиције. То можда понајпре важи  за опис поменутог подухвата 
„поправљања хри шћан ства“ помоћу „чуда, тајне и ауторитета“. Ова 
три сред ства немају чи сто формални карактер, како су сматрали 
неки тумачи До стојев ског (упор. Motschenbacher 2000: 327-328). 
Она су подложна и садржин ском тумачењу, које, у и сториј ском 
контек сту, открива њихове сложене одно се међу зави сно сти. 

у легенди о Великом инкви зитору, „тајна“ о значава скривени 
савез и змеђу цркве и Антихри ста (До стојев ски 1968: i, 328). Како 
се пока зало, тај савез је на стао из потребе да се отклони претња 
од анархије, која потиче од апокалиптичког импул са хри шћан ства. 
Да би се овај ре зултат могао о стварити, неопходно је да се хри-
шћан ство повеже са „ауторитетом“, тј. са  земаљ ском политичком 
вла шћу. у својој Политичкој теологији Карл шмит се, међутим, 
 залагао  за у спо стављање овакве ве зе. Коначно, попут Великог 
инкви зитора, шмит је у први план теорије права и политике ста-
вио управо обнов љени теоло шки појам чуда – тј. божан ском ин-
тервенцијом прои  зведеног „и зу зетка“ у одно су на природне  законе 
– који се први био на шао на удару про светитељ ске критике биб-
лије. шмитов поку шај рехабилитације овог појма мотиви сан је 
његовим на стојањем да доведе у питање ап солути зацију  закона, 
карактери стичну  за теорије правне државе, и тако отвори поље  за 
своју концепцију „ суверено сти“ као најви ше политичке вла сти која 
није ограничена никаквим правом (schmitt 1922: 37). 

Напротив, ра злог  због којег је До стојев ски из свог концепта 
хри шћан ства и скључио деловање путем чуда било је његово ми-
шљење да је такво деловање не спојиво са добровољним веровањем, 
тј. са човековим слободним при стајањем,15 на којем се и стин ска 
религио зно ст једино може  за сновати. За До стојев ског „чудо“ је 
унутра шња принуда над човековим ра зумом, која је подједнако су-
протна слободи као и сваки споља шњи „ауторитет“. 

Ово поређење схватања двојице аутора до звољава нам да 
препо знамо најважније ограничење шмитовог учења о katechonu. 
Оно се са стоји у немогућно сти да се у концепту његове „политичке 
теологије“ нађе ме ста  за човекову слободу. Тема слободе, о којој се у 
легенди о Великом инкви зитору, како је берђајев рекао, „ра справља 

14 В. горе, бел. 8.
15 упор. Miler-lauter 1986: 43-51.
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прикривено“ (берђајев 1981: 153), у шмитовим спи сима са свим је 
од сутна. у ствари, њено од су ство стоји у непо средној ве зи са глори-
фикацијом лика „Великог инкви зитора";16 овај је на стојао да скине 
са хри шћана терет апокалиптичког и шчекивања – да их о слободи 
страха, али, можда пре свега, да их ра стерети саме слободе. 

Данас се, међутим, и сама апокалип са доживљава као својевр-
сно ра стерећење. Пред свепри сутном медиј ском тривијали зацијом 
„краја света“ губи сми сао свако о збиљно на стојање да се „ задржи“ 
његов дола зак. Може се рећи да стојимо у једној димен зији „с оне 
стране“ katechona. По ставља се, ипак, питање да ли се и такво стање 
ствари може ми слити у терминима апокалип се и, ако је то случај, 
преко које њене фигуре? Да ли је реч о апокалип си саме апокалип-
се, или – мање претенцио зно – о њеном довр шењу? Или, управо 
 због тога  што се кретање откривања никада не  закључује, о једној 
„апокалип си без краја"? Наравно, на та питања овде се не може дати 
коначан одговор.
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VladimirMilisavljević
dASAufhALTenderApoKALypSe: 

derKATechonundderGroSSeInquISITor
zusammenfassung

in der neutestamentlichen literatur wird unter dem terminus „katechon“ die geschichtliche 
Macht verstanden, die, indem sie das aufkommen des antichrist aufhält, zugleich das darauf-
folgende ende der welt oder die apokalypse aufschiebt. der theologische kathechonbegriff ist 
von Carl schmitt im 20. jahrhundert reaktualisiert und zu einer Möglichkeitsbedingung der 
sich im warten auf das zweite kommen Christi verlaufenden geschichte erhoben worden. sch-
mitt misst dem katechonbegriff eine positive rolle bei, weil er glaubt, dass dieser Begriff eine 
zurückdrängung von bedenklichen anarchistischen und apokalyptischen impulsen erlaubt und 
zugleich die ausgestaltung des Christentums zu einer diesseitigen politischen größe möglich 
macht. Mit der lehre vom katechon meldet sich aber auch die gefahr, dass das Christentum den 
Mächten dieser welt – vor allem der politischen Macht – preisgegeben werde. das ziel dieses 
textes ist nachzuweisen, dass dostoevskijs legende vom grossen inquisitor eben diesen Prob-
lemkreis thematisiert. die vom grossen inquisitor gegebene darstellung der kirche weist alle 
charakteristische Merkmale eines „katechon“ auf. zugleich darf die auffassung von der freiheit 
und unendlicher wert der menschlichen Person, die dostoevskij den argumenten des grossen 
inquisitors entgegenstellt, als eine antwort auf die schwierigkeiten, denen sich das Projekt eines 
radikal säkulariserten Christentums aussetzt, verstanden werden. 

Schlüsselwörter: anarchie, apokalypse, atheismus, Christentum, katechon

Прихваћено за штампу септембра 2010. 
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ЧеЖњАЗАНоВиМпоЧеТКоМ:ДеРиДА,
МиЛТоНиоБећАњеАпоКАЛипСе

у циљу аналитичког ра скривања ( симболичко-литерарне) 
могућно сти новог отпочињања као апокалиптичног обећања, у 
раду се при ступа контра стирању Милтонове апокалиптике са Де-
ридиним ми шљењем апокалип се. Читањем релевантних тек стова 
оба аутора, у Милтоновoм случају допуњеним одговарајућим 
књижевно-и сториј ским контек стом, најпре се ра злаже делимично 
терминоло шко не сагла сје и змеђу двојице аутора (апокалип са пре 
свега схваћена као чин откривања, одно сно апокалип са првен-
ствено ра зматрана као чин (ката строфалног) краја света и и ску-
ства), а које се пока зује ре зултатом (или манифе стацијом) супрот-
стављених гледања на вредно сти и саму могућно ст апокалиптичног 
де шавања. Допу штајући могућно ст „бајковито тек стуалног“ апока-
липтичног догађаја, Дерида га види у контек сту п сеудоме сијан ског 
фило зоф ског енди зма, интелектуално-политичког е скапи зма, или 
имплицитне ангажовано сти на де структивној девијацији реално-
сти („фабули зацији“, одно сно кон струи сању реално сти на темељи-
ма (апокалиптичне) бајке). Милтон, пак, на апокалиптични догађај, 
као део иманентне реално сти колико и тек стуалне ра зраде, гледа 
првен ствено у контек сту његових „по зитивних вредно сти“ оли-
чених у могућно сти губљења доживљаја света и докучења жудње 
 за новим почетком. Закључује се да Милтонов поет ски ге ст према 
тран сцендирању краја и апокалиптичном обећању афирми ше спо-
собно ст литературе да уобличава и (литерарном) и ску ству нуди не-
опходну симболичку и стину краја и почетка, и стину која води с оне 
стране Деридине фило зоф ске апорије краја и у спо ставља са њом 
интелектуално-духовну равнотежу. 

Кључне речи: (по ст)апокалип са, енди зам, миленари зам, 
е схатон, крај, почетак/почетно ст

у ра справи у нас преведеној под на словом „О апокалиптич-
ном тону у својеном недавно у фило софији“ Жак Дерида је, и змеђу 
о сталог анали зирајући и „Откривење светог апо стола јована бого-
слова“, о апокалип си углавном говорио као о претњи. Обећање 
и претња, као два пола доживљавања апокалип се, наи зглед до-
бро коре спондирају са два дана шња  значења појма апокалип се: 
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1) „Откровење јованово, по следња књига библије, која говори о 
свр шетку света“ и 2) „оп шта пропа ст, страховита ката строфа“ 
(Клајн, шипка 2008: 140). Међутим, по Дериди је управо апокалип-
са схваћена као откровење и откривање – ката строфална, баш тој 
импликацији откривања Дерида припи сује претећи, стра шни ка-
рактер.

„Археологијом“ термина „апокалип са“ Дерида се по забавио 
у раној фа зи наречене ра справе: напоменув ши најпре да је грчко 
„apokalypsis ... превод деривата хебреј ског глагола gala“ (Дерида 1995: 
5), он, након релативно кратке анали зе, ре зимира по зивајући се на 
 закључке Андреа шуракија, францу ском преводиоца „Откривења 
светог апо стола јована бого слова“: „нигде реч apocalypse... нема... 
 значење које је добила у францу ској и другим је зицима: стра шна 
ката строфа“ (Дерида 1995: 10). О сим релативне сажето сти – у 
поређењу са анали зом  значења Џој совог ,,да“ у уликс грамофон (в. 
Дерида 1997: 5-69) – неуобичајено је, с об зиром на његова данас оп-
ште по зната гледи шта о не стабилно сти и неодредиво сти  значења 
је зика (sim 1999: 31), и Деридино на стојање да овде ,, затвори“ и 
ограничи  значење термина на лек сичко поље откривања, поди зања 
вела, ра скривања. 

фоку сирајући се на апокалип су у овим  значењима, Дерида, да-
кле, обећање откровења и стине прока зује као лажно, неи спуњиво, 
пра зно: апокалип са је, каже он, „...без апокалип се, једна апокалип-
са без ви зије, без и стине, без откровења, по слања… адре сâ без по-
руке и без де стинације, без по шиљаоца и одредивог примаоца...“ 
(Дерида 1995: 79). Имајући у виду „Откривење светог апо стола 
јована бого слова“, Дерида се тужи на „толико упутница, толико 
гла сова ... преви ше људи на линији“ (Дерида 1995: 62). „Откривење 
светог апо стола јована бого слова“ свакако није у зор стил ско-ми-
саоне преци зно сти: Џорџ бернард шо је соп ственик ноторне и зјаве 
да је ова књига библије ,,необична беле шка о ви зијама једног нар-
комана“ (“a curious record of the visions of a drug addict”, shaw 1933: 
73). у „Откривењу светог апо стола јована бого слова“ се, дабоме, 
наводи да је његова садржина у ствари садржина по сланице коју 
 шаље бог, И су су, а коју овај подаје анђелу, који је пак прено си/
диктира и зве сном јовану са Патмо са. То „ра зноречје“ је  за Дериду 
„и зван... и зрачунљиве множине“ (Дерида 1995: 63). „Не  знамо“, вели 
он, „коме припада апокалиптичка порука, она пре скаче са једног 
ме ста ода шиљања на друго...“ (Дерида 1995: 63). Та неодредива 
множина њених гла сова, по шиљалаца, по средника и прималаца је 
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и змеђу о сталог и чини јаловим по слан ством, пра зним обећањем – 
претњом и стини.

Но, није ту реч само о „Откривењу светог апо стола јована 
бого слова“ – сваки апокалиптични говор је по Дериди претња, 
укључујући ту и његов соп ствени. јер и ова Деридина ра справа је 
 заправо једно откровење, једно пророчан ство апокалип се: она је 
дата апокалиптичним тоном (јер Дерида у првој реченици ове ра-
справе каже „говорићу о апокалиптичном тону, одно сно апокалип-
тичним тоном“1), али и њено саоп штење је апокалип са апокалип се, 
откривање и стине о од су ству и стине. Деридин апокалиптични го-
вор је сте претња на шем (уми шљеном) праву на и стину, а та претња 
је и једино обећање Деридине е схатоло шке реторике. 

Можда је ова Деридина, како je Кирк бојл квалификује – ,,оп-
се сивна“ (Boyle 2006: 4)  заокупљено ст претњом коју пред ставља 
откривање (и стине), донекле мотиви сана и паралелном ди ску-
сијом вођеном у и стом тек сту, али не о идентитету и стине, него 
о идентитету фило зфа као онога ко и стини тежи. у том сми слу је 
 значајно напоменути Деридину окренуто ст претњи ,,ра скривајућих 
 значења“ апокалип се, „...нарочито, идеји ра зголићивања“ (Дерида 
1995: 10). Можда се Дерида овде донекле оградио од о збиљно сти 
и опре сивно сти апокалип се схваћене као претње оп штом нон-
шалантно шћу при ступа, али и до зом хумора, ироније, пародирања, 
можда и банално сти и вулгарно сти. Та реч, apocalypsis, веома у спели 
грчки превод хебреј ске речи gala, каже Дерида,  значи пре свега от-
кривање, ра скривање, ра зголићивање и стине, али и свега „ што је 
до тада било омотано, повучено, ре зерви сано, на примјер тијело 
кад се скине одјећа или главић кад се приликом обре зивања укло-
ни кожица“ (Дерида 1995: 10). Апокалип са је, дакле, ра змотавање, 
поди зање вела са и стине, али и са полног органа; она се може одно-
сити и на обре зивање, опет као форму откривања. Али чак и ово 
банали зовано, можда и пародирано откривање,  за Дериду је и зра-
зито опа сан, претећи чин: „оно  што и згледа нај значајније у свим 
библиј ским примјерима ... је сте то  што је кретња ра зголићења или 
пока зивања, апокалиптички покрет... о збиљнији, понекад кривљи 
и опа снији од оног  што следи и онога  што може проу зроковати, на 
пример спаривања“, додаје он, цинично (Дерида 1995: 10-11). 

Ако се питање идентитета (правог) фило зофа своди на старо 
питање легитимитета методологија откривања и стине, онда се и 

1 Овај детаљ се не види у горе цитираном срп ском преводу, али је  задржан у енгле ском 
преводу Џ. П. Ливија Млађег (john P. leavey jr.): “i shall speak then of (with) an apocalyp-
tic tone in philosophy.” (derrida 1982: 63). 
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Деридина у сре сређено ст на апокалип су као откривање и и стину 
пока зује и као својевр сни прилог ра справи ,,ко је софи ста, а ко 
прави фило зоф? Ко је ми стагог, а ко деми стификатор? Ко је про-
светитељ, а ко оп скурант? Није Деридино пародирање Кантовог 
тек ста о претњи коју по његову ви зију фило зофа пред стављају ми-
стаго зи само у ве зи са апокалип сом и и стином, већ баш и са том 
старом опо зицијом ми стификатор – деми стификатор. По знате су, 
дабоме, оптужбе и зречене на рачун Деридине оп скурно сти: он сам 
у овом и стом тек сту каже ,, свако од нас је ми стагог и Aufklärer... 
(Дерида 1995: 43), можда и бранећи се од тих оптужби. Можда 
је ,,помобрбљилон“ (pomobabble), његов легитимитет, сми сао, 
апологија, макар један од у зрока интен зитета, енту зија зма са којим 
Дерида при ступа ,,декон струкцији“ концепта откривања пуне, чи-
сте и стине. 

Но, Дерида, наравно, не може у потпуно сти и скључити  значење 
ката строфе из појма апокалип се,  што пока зује већ и у нареченој 
ра справи тиме  што апокалип си очито припи сује и  значење краја, 
па чак и  за снива своју аргументацију на овом  значењу (в. Дерида 
1995: 46-48). Он иначе другде непо средно пи ше о ката строфалном 
(нуклеарном) уни штењу света, премда му и тада жели одрећи право 
да се на зове апокалиптичним догађајем, па га чак одређује као уни-
штење без апокалип се, одно сно без (откривања) и стине (в. derrida 
1984: 27).

Свеједно, кад ра справља о ката строфалном (нуклеарном) крају 
света, Деридин ди скурс је готово у потпуно сти ли шен тен зије: ката-
строфа је  за Дериду мање претећа од откривања. На једном конгре-
су по свећеном сада већ готово  заборављеној нуклеарној критици, 
Дерида је говорио о апокалиптичном ди скур су, говору и тек сту о 
нуклеарној апокалип си као о поку шају да се њена претња укроти, 
и ра зоружа (в. derrida 1984: 21). kако он каже, апокалиптични ди-
скурс ове вр сте је поку шај да се и звр ши доме стикација апокалип-
се: нуклеарни рат (апокалиптична ката строфа) је ,,феномен чија 
је најважнија карактери стика та  што је од главе до пете бајковито 
тек стуални“ (“a phenomenon whose essential feature is that of be-
ing fabulously textual, through and through”, derrida 1984: 23). За ра-
злику од ,,обичних“ ратова, каже Дерида, нуклеарни рат се никада 
није догодио – он је хипоте за, фанта зам без пре седана – то је ,,не-
догађај“ (“non-event”, derrida 1984: 23). Пролиферација ди скур са 
и литературе о нуклеарној апокалип си можда пред ставља процес 
доме стикације ап солутно ,,другог“, процес који скрива тајну наду, 
или можда лукаво кон струи сано (ра з)уверавање да се апокалип са 
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на крају једино тако и може догодити – у тек сту (в. derrida 1984: 
23). Поигравајући се дво струким  значењем (у енгле ском преводу) 
речи missive у сми слу ,,пи смо, по сланица“ и у сми слу ,,пројектил“ 
(missile), Дерида и зједначава пројектиле са тек стом: ,,…дана шњи се 
пројектили ... ви ше него икада пре дају опи сати као пи сане депе-
ше...“ (“…today’s missiles … allow themselves to be described more 
readily than ever as dispatches in writing” derrida 1984: 29).

Али опет, нон шалантно ра зуверавање је сумњиве и стинито сти 
и још сумњивије ( зло)намерно сти – утеха је можда и сама преру-
шена и утолико опа снија претња. јер управо је нуклеарна апокалип-
са ,,(другим речима бајка), оно  што покреће ... бе зумну капитали-
зацију софи стицираног наоружања...“ (“(in other words the fable) that 
triggers … senseless capitalization of sophisticated weaponry…” derrida 
1984: 23). ,,Реално ст ... се и зграђује на темељима бајке, на о снову 
догађаја који се никада није догодио ... догађаја о коме се може 
једино говорити ... људ ски и зум (у сваком сми слу речи ,,и зум“) ... 
или …  заправо, [и зум] који тек треба и зумети“ (“reality … is con-
structed by the fable, on the basis of an event that has never happened 
… an event of which one can only speak … an invention by men (in all 
the senses of the word "invention") or … rather, remains to be invented” 
derrida 1984: 23-24). 

 
*

За ра злику од Дериде, Милтон је, почев од 1630-тих, био уве-
рен да је апокалип са неи збежна и иманентна (в. Partrides 1984: 221), 
а у својој  заокупљено сти по следњим судом није био у самљен: ње-
гови савременици били су махом уверени да је апокалип са ту, и за 
угла, да само  што се није де сила, или да је већ почела да се де шава 
(в. Partrides 1984: 221-222). Свет је, сматрали су они, био у фа зи 
труљења;  Сунце и Ме сец, ми слили су, ни су ви ше били и стога сјаја; 
биљке су некада биле лековитије и хранљивије, а људи дуговекији и 
ви ши – буквално се ми слило да су људи ра стом по стали нижи него 
некада (в. Partrides 1984: 222). Сви су у седамнае стом веку видели да 
су се многи делови пророчан ства јована са Патмо са већ о стварили: 
не само да је апокалип са већ ту, не само да је по следњи час света, 
него се апокалип са већ готово и сама  завр шила (в. Partrides 1984: 
222). И стакнути интелектуални ,,парти зани апокалип се“ обухвата-
ли су и људе из Милтоновог непо средног окружења: Џо зефа Мида 
(Joseph Mede), Милтоновог тутора са Кембриџа и аутора оп ште при-
знатог Clavis Apocalyptica,  Самјуела хартлиба (samuel hartlib) који 
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је одиграо и зве сну улогу у преводу Мидовог дела на енгле ски, те 
 Стивена Мар шала (stephen Marshall) и Едмунда Калумија (edmund 
Calamy), који су чинили  Смектумнуус групу коју је Милтон бранио 
(в. Partrides 1984: 222).

Као  што се из горе наведеног види, фа сцинирано ст Милтона и 
његовог времена апокалип сом била је фа сцинирано ст крајем света 
– апокалип сом схваћеном као стра шном ката строфом. Свако вре-
ме, дабоме, доживљава себе као по следње, као време е схатоло шко: 
како каже френк Кермод, ,,једна о себујно ст ма ште је та  што је она 
увек на концу ере“ (“it is a peculiarity of imagination that it is always 
at the end of an era”, kermode 2000: 96). Никад ни смо негде у сред 
и сторије, већ смо, обећавамо себи, надомак е схатона, климак са 
и сторије – надомак апокалип се. Можда је тај о сећај докрајчено сти 
света по следица на ше људ ске склоно сти да романти зујемо про шло, 
да га гледамо кроз окулар но сталгије, али је и начин да себи дамо 
на  значају, да пола скамо соп ственој гордо сти, да себе убедимо како 
нам се не што де шава, не што епохално, једин ствено, оригинално и 
можда непоновљиво. Вера, нада или чежња  за апокалиптичним де-
шавањем је начин на који себе и своје доба и спуњавамо сми слом. 

Наравно, као и она пре њега, по стмодерно доба је било итека-
ко склоно проми шљању апокалиптичног краја ( света): Лиотард у 
нечовеку пи ше да је очекивана ек спло зија  Сунца ,,једино о збиљно 
питање са којим се човечан ство данас су среће“ (“the sole serious 
question to face humanity today”, lyotard 1991: 9). Ни сам Дерида, на-
водећи дуг каталог примера (по ст)модерног ,,енди зма“, не може да 
га и збегне: ,, свр шетак и сторије, свр шетак кла сне борбе, свр шетак 
фило софије, смрт бога ... свр шетак субјекта, свр шетак човјека, свр-
шетак Запада, свр шетак Едипа, свр шетак  земље, Apocalypse now 
… у катакли зми, огњу, крви,  земљотре су из темеља, напалму који 
сила зи с неба из хеликоптера...“ (Дерида 1995: 48). Деридино на-
стојање да енди зму учини крај и само је део и стог на стојања. Међу-
тим, Деридина апокалип са апокалип се, његово на стојање да уки-
не дефинитивно ст краја, укида и могућно ст онога  што је крај већ 
вековима чинило привлачним – нови почетак. Ако је ,,немогуће 
ми слити крај ... било чега јер је крај граница, а да би сте границу 
ми слили морате бити с обе стране те границе“ (“it's impossible to 
think an end ... of anything at all, since the end's a limit and to think 
it you have to be on both sides of that limit”, lyotard 1991: 9), онда је 
немогуће ми слити и почетак. И зо станак овог почетка је и зо станак 
губљења доживљаја света, и зо станак о слобађања од терета пролон-
гиране све сти о суђене на бе сми слену ег зи стенцију пре зреле но-
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сталгије и гњиле меланхолије ли шене чак и спо собно сти да почетак 
жуди. у том намереном порицању и укидању динамике почетка и 
краја лежи можда и највећа претња Деридине концепције. 

На супрот овоме, Милтонов богати и ра знолики допринос „апо-
калиптици“ je од почетка до краја прожет вером у апокалиптич-
ни преображај и ску ства света: већ „Ода јутру хри стовог рођења“ 
(“on the Morning of Christ’s nativity”) садржи апокалиптичну ви зију 
(155-167) чијем ће духу Милтонова апокалиптика до краја о стати 
верна: 

црвени огањ и тињајући облаци и збијају.
О старила Земља препаднута
Од ужа са тога јека
Од обода до среди шта ће се стре сти;
[…]
Тад ће нај зад блажен ство нам
Пуно и потпуно бити

(...the red fire and smoldering clouds out-break. 
The aged earth aghast 
with terror of that blast 
shall from the surface to the center shake; 
[…]
and then at last our bliss 
full and perfect is (Milton 1999: 21-22, стих. 159-166)

Огањ је, дабоме, Милтону био до ступно, имагинатвно и инте-
лектуално пријемчиво апокалиптично сред ство (уп. Partrides 1958: 
181-182) – начин концептуали зације ката строфе упоредив са попла-
вама у Ме сопотамији и нуклеарним бомбама модерног света (уп. 
kermode 2000: 95-96). Оно  што је, међутим, овде карактери стично 
je сте да се апокалиптично уни штење планете огњем, схвата као по-
зитивни климакс и сторије, као смена о старелог подмлађеним. 

у првој апокалиптичној ви зији И згубљеног раја наила зи се на 
и сти ре зултат катакли змичног огња: апокалип са то је реновирати, 
обновити, подмладити свет и доживљај света – доживљај света чије 
је блажен ство дефини сано дугим чекањем и контра стом са претхо-
дећим не задовољ ством; апокалиптично и згарање је феник сов крај 
праћен новим, прочи шћеним рађањем из пепела:

И згореће свет, а из пепела ће му потећи
Ново небо и  земља, где ће праведни живети
И по сле свих недаћа дугих
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угледати дане  златне, бремените делима  златним,
А радо ст и мир ће тријумфовати, и лепа и стина.

(The world shall burn, and from her ashes spring 
new heav’n and earth, wherein the just shall dwell 
and after all their tribulations long 
see golden days, fruitful of golden deeds, 
with joy and peace triumphing, and fair truth, 
Milton 1999: 354, iii, 334-338)

И другде је видљиво Милтоново ра зумевање апокалип се као 
доно сиоца новине, новог отпочињања: ,,…Небо и  земља обновље-
ни биће...“ (…heav’n and earth renewed shall be…”, Milton 1999: 553, 
X, 638). И сто ин си стирање на новини и прочи шћењу апокалип се, 
стављеној у индикативни контек ст смене дијалектичких супротно-
сти, пока зује и апокалиптични о сврт Архангела Михаила:

...Дан и ноћ,
Сетва и жетва, жега и љути мра з,
На ставиће да се смењују, док огањ све прочи сти и понови
И небо и  земљу, где ће праведници живети.

(...day and night, 
seed-time and harvest, heat and hoary frost, 
shall hold their course, till fire purge all things new, 
Both heav’n and earth, wherein the just shall dwell.
Milton 1999: 616-617, Xi, 898-901)

Слично, Михаило најпре говори о награди нове (по стапо ка-
липтичне) Земље која ће бити ме сто срећније од Еден ског врта (Xii, 
461-465), па  затим, са не што ви ше директних и реали стичних детаља 
ката строфе, којих се Дерида дотиче на помало омаловажавајући на-
чин (в. derrida 1984: 27-28), опи сује како ће бити уни штен:

Сатана са својим и зопаченим светом, те [како] ће
Се у здићи из огњене ма се, прочи шћена и рафинирана
Нова небе са, нова  земља, доба бе скрајног трајања
За снована на праведно сти, миру и љубави

(satan with his perverted world, then raise 
from the conflagrant mass, purged and refined, 
new heav’ns, new earth, ages of endless date, 
founded in righteousness, and peace, and love
Milton 1999: 644, Xii, 547-550) 
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Овде је свакако очита Милтонова готово и скључива окренуто ст 
библиј ској концепцији апокалип се, као и чињеница да је Милтоново 
ин си стирање на по зитивним вредно стима по стапокалиптичне об-
нове света и живота углавном већ садржано у „Откривењу светог 
апо стола јована бого слова“. По знато је да библиј ска апокалип са и 
на много других начина прожима И згубљени рај: О стин Добинс чак 
нала зи да читава структура епа почива на структури „Откривења 
светог апо стола јована бого слова“ (в. dobbins 1975: 62). Партрајдс 
сматра да је Милтонова употреба појма антихри ста паралелна упо-
треби тог појма у „Откривењу светог апо стола јована бого слова“ (в. 
Partrides 1984: 210), да је ти шина која претходи понуди Милтоновог 
 Сатане паралелна апокалиптичној ти шини која претходи  звуцима 
труба и уни штења по стојећег поретка (в. Partrides 1984: 214), да је 
Милтонов рат на небу тран спо зиција рата из „Откривења светог 
апо стола јована бого слова“ (в. Partrides 1984: 229). уз то, својој про-
зи Милтон је неретко при ступао наоружан вокабуларом и сликама 
из „Откривења светог апо стола јована бого слова“ (в. Partrides 1984: 
223). 

Међутим, код Милтона је акценат готово без и зу зетка на по-
зитивним а спектима апокалип се – на по стапокалип си. Тако се у 
,,Ли сида су“ (Lycidas) нагла шава финална ви зија ,,блаженог краљев-
ства кротко сти, радо сти и љубави (“the blest kingdoms meek, of joy 
and love”, Milton 1999: 131, стих 177), путем ,,неи ска зивог свадбе-
ног поја“ (“the unexpressive nuptial song”, Milton 1999: 131, стих 176) 
алудира на обећање јањетова венчања у „Откривењу светог апо-
стола јована бого слова“ (в. Partrides 1984: 220), док сада већ култ-
ни  завр шни стихови ,, сутра свежим  шумама и па шњацима новим“ 
(“tomorrow to fresh woods, and pastures new”, Milton 1999: 131, стих 
193) је згровито енкап сулирају дијалектичку спрегу краја и новог 
почетка.

уз то, Милтон појачава по стапокалиптични добитак: библиј-
ских хиљаду година нове  земље након чега следи нова радикална 
промена, у Милтоновој вер зији миленари зма продужавају се на 
не сагледиво много времена (в. Milton 1999: 644, Xii, 549). Ако је 
веровати Адамовој интерпретацији, та не сагледиво ст времена би 
чак могла бити и вечно ст – својев рсни времен ски вакуум (в. Milton 
1999: 644, Xii, 555-556). 

О сим тога, како и Партрајдс примећује, све Милтонове апока-
липтичне ви зије пока зују напор да се неумољива о светољубиво ст 
„Откривења светог апо стола јована бого слова“ умири и зве сном 
до зом попу стљиво сти (в. Partrides 1984: 216), која је видљива у 
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Милтоновом једином потпуно ра звијеном апокалиптичком тек сту 
– ми стичном откровењу и пророчан ству коначног краја света. 

Тај тек ст се, ваљда примерено, нала зи пред крај И згубљеног 
раја. Но, не баш на самом крају – он ипак не  затвара еп,  што можда 
може бити и први  знак, макар умањено сти претње која је један ње-
гов неи збежни а спект. у и стом сми слу, код Милтона по стоји ја сан 
,,уте шни контек ст“: бог (који је, наравно, „првобитни“ по шиљалац 
апокалиптичне поруке) саоп штава садржај откровења свом анђео-
ском медијатору; апокалиптичну ви зију бог  шаље Адаму, непо-
средно по сле сагре шења, а непо средно пре прогона из Еден ског 
врта; у то време јада и те скобе, бог  шаље анђела да Адаму саоп шти 
стра шну о суду на и згнан ство и откровење: 

Ако ли твоје  запове сти стрпљиво по слу шају,
Не  шаљи их неуте шене: откриј Адаму
шта ће се  збити у дане будуће,
Као  што ћу те про светити2.

(if patiently thy bidding they obey,
dismiss them not disconsolate; reveal
to adam what shall come in future days
as i shall thee enlighten.
Milton 1999: 580-581, Xi, 112-115)

Откровење будућно сти је  за Милтона било од и зра зитог  значаја 
јер је веровао да је апокалип са те сно пове зана са ментанојом (в. 
revard 2005: 93) – термином који о значава покајање, али који (како 
и префикс мета – ,,по сле, с оне стране“ – сугери ше) жижу денота-
ције помера ка срећи која дола зи, даље од не среће која о стаје и за. 

О сим тога, већ из горепоменутог каталога лично сти на ли-
нији апокалиптичне поруке, види се да се Милтонова апокалип са 
концептуално ра зликује од библиј ске и утолико  што су јој актери 
ра зличити: Милтонова апокалиптична порука није дата јовану са 
Патмо са, већ Адаму. још важније, Милтонов анђео ски по средник 
је именован (реч је о архангелу Михаилу). Сама именовано ст, по-
знато ст прено сиоца поруке и чини је мање претећом: јер, његово 
име није име ничега, чи сто, голо не-име онога који јовану са Патмо-
са каже да је први и по следњи (уп. derrida 1984: 31). 

И стина, у И згубљеном рају се Михаило помиње као највичнији 
ратник Неба (в. Milton 1999: 368-370, vi, 44-46). oн је тај који је у 
боју пора зио  Сатану и  задао му први пут и ску шени бол (в. Milton 

2 P. L, Xi, 112-15: “
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1999: 382, vi, 320-327); он, као убојно сред ство, стоји раме уз раме 
са божјим громом, кога се, баш као и Михаиловог мача, ђаволи и у 
Паклу прибојавају (в. Milton 1999: 205, ii, 293-295); на крају, њему 
је поверен и згон Адама и Еве из Еден ске ба ште: његов је симбол 
ватрени мач  што се вије и за леђа примопла ста док  заувек  замичу 
кроз капије блажен ства (в. Milton 1999: 648, Xii, 637-644). 

Међутим, уте шитељ ски, умирујући а спект Михаила као но-
сиоца апокалиптичне поруке могуће је пронаћи у његовом иден-
титету каквим је прика зан и зван И згубљеног раја и библије. На тај, 
готово по зитиви стички, при ступ упућује сама и зу зетно ст појаве 
Михаила као медијатора апокалиптичног откровења,  за коју нема 
никакве паралеле у  Светом пи сму. Чини се да је ово Милтоново 
„Откровење по Михаилу“  заправо потекло из апокрифних спи са, 
конкретно из једног апокрифног тек ста (који има ви ше рецен зија) 
на словљеног „Апокалип са по Мој сију“, иако се Мој сије у њему не 
помиње (уп. Baldwin 1925: 383). у неколиким рецен зијама тог тек-
ста, архангел Михаило се појављује као медијатор апокалип се (уп. 
Baldwin 1925: 385), а коментатори су већ дали свој суд о томе да је 
управо овај тек ст вероватнo по служио Милтону као у зор (в. revard 
2005: 80-81). 

у овим апокрифним спи сима, архангел Михаило пока зује са-
свим другачије лице: он у њима није ратник, већ помагач и пријатељ 
Адамов и Евин. Он је тај који Адаму доно си семе које ће  за сејати 
себи  за храну, он је тај који чак помаже Еви при порођају – нека 
вр ста анђео ске бабице, он се брине о Адамовој породици и помаже 
Еви при сахрањивању Адамових  земних о статака итд. (уп. revard 
2005: 98). 

Адам, као други и змењени протагони ста Откровења – онај 
који прима ви зију у тренуцима када по стаје и знаник (као јован са 
Патмо са) – такође игра одређену улогу у ,,фелицитацији“ Милтоно-
ве апокалип се. И стина, иако је Милтон у другом и здању И згубљеног 
раја надградио ионако по зама шан спи сак апокалиптичних недаћа 
које ће људе снаћи кад дође по следњи час света, у његовој вер зији 
апокалип се ипак нема ма сивне де структивно сти, епидемиј ске ду-
жине, нити енту зија стичке ек спо зиције „Откривења светог апо-
стола јована бого слова“ (в. Partrides 1984: 216). јер, Милтона је у 
апокалип си привлачила ,,беатифичка ви зија друге стране и сторије“ 
(“beatific vision beyond history”, Partrides 1984: 216), радикални рез 
и ску ства по стојања и могућно ст новог отпочињања. Међутим, 
Адам додатно потпомаже ути сак о по зитивно сти апокалиптич-
ног де шавања: док гледа делове стра шних ви зија које је Милтон 
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 задржао у свом откровењу, упркос покајању, Адам повремено као 
да не о сећа ужа снуто ст и  згражавање над светом које се од њега 
очекује: тако ра скала шно ст  Содоме и гоморе он по здравља и гледа 
са не скривеним одобравањем (в. Milton 1999: 603, Xi, 599-602). 

још важније, Адам ужива у Михаиловој (по ст)апокалиптичној 
причи о библиј ском потопу: Михаилов по стапокалиптични нара-
тив, је, наравно,  зачињен уобичајеним имагинативним мамцима 
ове вр сте књижевно сти (прва фа за – припремање  за ката строфу 
као догађај пре догађаја – детаљи прављења арке/склони шта/бун-
кера (в. Milton 1999: 609, Xi, 728-737); друга фа за – у збудљива стра-
хота ката строфе и борба јунака  за живот (в. Milton 1999: 609, Xi, 
737ff); трећа фа за – пре станак ката строфе и обнављање опу стелог 
света (в. Milton 1999: 613-614, Xi, 840ff). Адаму је ова ,,бајковито 
тек стуална“ апокалип са пријемчива не само  због бе збедног ку-
шања де стилата опа сно сти који нуди, већ пре свега  зато  што се, 
упркос смрти многих ради преживљавања малобројних, радује 
свр шетку старога света  зарад поди зања новог (в. Milton 1999: 615, 
Xi, 874-877). Михаилова прича Адаму пред ставља обра зац апока-
липтичног де шавања, који му пока зује да пропа ст води преживља-
вању, обнављању и новом отпочињању, а који он, у контек сту своје 
ситуације, по сматра као наду и обећање: у том сми слу он брже-
боље, и знебуха, пита Михаила: ,,но, реци,  шта  значе оне пруге боје 
на небу / ра за стрте к'о чело божје умило стивљено?“ (“But say, what 
mean those colored streaks in heav’n / distended, as the brow of god 
appeased?”, Milton 1999: 615-616, Xi, 879-880).

Адамово радовање иманентном новом отпочињању је, како 
и сам Михаило потврђује, промућурно: Адамова апокалиптична 
ката строфа почиње да јењава и пре него  што се одиграла – Адам ће 
тек бити и стеран из Едена, који ће  затим бити уни штен: потоп ће 
га опу стети, из корена и шчупати, те однети далеко и претворити 
у голетно о стрво фока, китова и галебова (в. Milton 1999: 613, Xi, 
829ff). Али Адам сада  зна  за радо ст краја и хоће да се фоку сира на 
њу. Михаилова коначна апокалиптична ви зија о смрти и ва скр сењу 
света из вла ститог пепела његову наду у апокалиптично обећање 
додатно потврђује: и  заи ста, И згубљени рај  завр шава Адамовим и 
Евиним новим почетком: охрабрени апокалиптичним са знањем, 
напу штајући свет који су до тада  знали, Адам и Ева ,,неколике … 
су зе пу сти ше, али их бр зо отре ше“ (“some … tears they dropped, but 
wiped them soon”, Milton 1999: 648, Xii, 645), јер, ,, сав свет пред њима 
бе ше“ (“the world was all before them”, Milton 1999: 649, Xii, 646).
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**
Кренув ши у свој нови, по стапокалиптични свет, Адам и Ева су 

се, дабоме,  запутили у непо знато. Милтон  завр шава еп о стављајући 
у збудљиву непо знато ст новог почетка нетакнутом, баш као  што ње-
гов Михаило не преци зира природу и ску ства блаженог новог света 
 што ће се (препо)родити из апокалиптичног огња. Рене сан сни апо-
логети ни су могли да опи шу и ску ство новог, вечног живота одаб-
раних на том свету (Partrides 1958: 184). у најбољем случају, они 
су дола зили до (по ст)модерног схватања о немању и немогућно сти 
краја, или до непојмљиво сти радикалног алтеритета – до утопиј-
ског ,,непоправљиво другог“ (в. jameson 2007: 23) које, међутим, 
под стиче жарку жељу  за његовом неку шаном срећом. 

Међутим, како би тај идеални почетак – потпуно губљење до-
живљаја света, обећање апокалип се – могао да и згледа, Милтон на 
и зве стан начин прика зује у почетно сти рај ског стања. Адам је пр-
ворођени – примопла ст. Али то није тек још једно рођење у мукама 
баналне реално сти. Адам се рађа у све ст, у светло ра зума, у светло 
је зика, он се рађа у ,,је зичкој кући бића“. Нема инфантилно сти или 
наивно сти (уп. lewis 1963: 116-117): Адам  зна, али не препо знаје. 
Он нема сећања. Он има  знање које не препо знаје, него открива. 
Он именује, животиње, птице,  зору, ро су, Еву. Он спо знаје радо-
ст откривања је зика као сред ства одно шења према доживљају. Као 
рани хумани сти када су откривали до тада не слућене могућно сти 
ми шљења које су им открили кла сични је зици, Адам открива свет у 
својој чуде сној лингви стичкој  шкрињи. Свако поједино име које из 
те  шкриње вади је епифанични чин. Он се чуди свету најчи стијим 
чуђењем, чуђењем које је обећање апокалип се: могућно ст тоталног 
очи шћења од терета свега претходног, про шлог, мртвог и окретање 
не спутаној слободи новог почетка. у апокалип су је човек одабрао 
или био принуђен да положи наду у докучење те чежње. 

Наравно, и у еден ској почетно сти је време кратко и ближи се 
ча с, како каже пророчан ство: своје време почетно сти Адам и Ева 
пробораве  загледани у хори зонт стра шног, непо знатог и непојмљи-
вог апокалиптичног краја који ће доћи онога дана кад ку шају плод 
са  забрањеног дрвета  знања добра и  зла. Но, у библији Адам име-
нује своју човечицу Евом тек по сле еден ске апокалип се, а Милто-
нов Адам поново додељује Еви њено име (в. Milton 1999: 582, Xi, 
158-161), при том нагла шавајући етимологију тог имена: Ева – на 
хебреј ском – живот (в. revard 2005: 93). Ни су апокалиптична ката-
строфа и спо знаја дијалектичких спрега смрт, него нови живот, са 
обећањем нове, можда коначне апокалип се и повратка потпуне 
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свежине почетно сти – повратка оног рађања у све сти које је о стало, 
и згубљено у рају. 

Дакле, Милтонова апокалиптика, његова ,,бајковито тек стуална“ 
апокалип са, не само  што пред ставља доме стикацију потенцијално 
стварне апокалиптичне претње, већ и поет ски преобличено доку-
чење жудње  за новим почетком. Ако се крај не може ми слити у фило-
зоф ском ,,ди скур су“, може се поети зовати и претворити у симболич-
ко-имагинативну ви зију почетно сти и ску ства ,,с оне стране краја“. А 
тај симболички ге ст према крају и његовом тран сцендирању једино 
и може порећи претњу немогућно шћу губљења доживљаја света и 
доживљаја духовно-интелектуалног препорода – претњу меланхо-
личном стагнацијом. Тај симболички ге ст и нагон ска потреба  за њим, 
једини могу (и хоће) да уобличе неопходну симболичку и стину краја 
(и почетка) и у спо ставе духовно-интелектуалну равнотежу са њеним 
(по ст)модерним фило зоф ским панданом. 
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derrIdA,MILTonAndTheproMISeofApocALypSe
summary

with a view to an analysis of the capacity for a (symbolic literary) new beginning inherent in 
the apocalyptic promise, the paper contrasts Milton’s ’apocalyptica‛ with derrida’s thinking of the 
apocalypse. Close reading of the relevant texts by both authors, in the case of Milton supplemented 
by the appropriate framework of literary history, shows a partial terminological disagreement 
between the two authors (inasmuch as they view apocalypse primarily as an act of unveiling and 
as a (catastrophic) end of the world, respectively), which is further shown to be a consequence (or 
a manifestation) of their conflicting views on the virtue and the very possibility of the apocalyptic 
occurrence. Conceding the possibility of a “fabulously textual” apocalyptic event, derrida sees it 
in the context of philosophical pseudo-messianic ’endism‛, intellectual and political escapism, or 
an implicit engagement in the destructive deviation of reality (a ’fabulization‛, i.e. constructing 
of the reality on the basis of an apocalyptic fable). Milton, however, sees the apocalyptic event (an 
imminent part of reality as much as a textual phenomenon) primarily in the framework of its ’posi-
tive connotations‛ represented by the possibility of a transformation of the way one experiences 
the world and the possibility of a quenching of the longing for a new beginning. it is concluded 
that Milton’s poetic gesture toward a transcending of the end and toward the (post)apocalyptic 
(millenarian) promise affirms the capacity of literature to form and offer the (literary) experience 
a necessary symbolic truth of the beginning and end, a truth which leads beyond derrida’s philo-
sophical aporia of the end and establishes with it an intellectual and spiritual balance. 

Keywords: (post)apocalypse, endism, millennialism, eschaton, (new) beginning
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BrAVe(neW)Wordre-VISITed: 
КРеТАње(РАЗЛиКе)у(ДиС)КоНТиНуиТеТу-

АпоКАЛипСАБеЗпоСЛАНиКА?

у раду се ра зматрају оне по ставке (по ст)модерни стичког теориј-
ског хори зонта које и сти утемељују као компиловани теориј ски то-
талитет. Преи спитивањем наведних по ставки, те и граница (по ст)
модернитета, покрећу се питања по стојања и о сми шљавања, како 
речи литературе, тако и појма субјекта, одно сно приче, да би се у 
 завр шном поглављу преи спитале о сновне хипоте зе рада: кретања 
ра злике у (ди с)континуитету, појмови апокалип се и по сланика, као 
и спрега и змеђу књижевно сти, стварала штва и живота.

Кључнеречи: (по ст)модерни зам, прича, субјект, (ди с)контину-
итет, апокалип са, по сланик, књижевно ст, стварала штво, живот

(Пост)модернистичкоприповеднокретање
у „Контигентним темељима: фемини зам и питања по стмодерни-
зма“ (батлер 2007) Џудит батлер доводи у питање по ставке на који-
ма се по стмодерни зам утемељује, у контек сту његове и сториј ске 
у словљено сти и типа теориј ске по зиције коју  за ступа, као и  значаја 
термина који се, како и стиче, опи сивао као „е стетичка прак са“ 
у оквирима дру штвено-идеоло шке, одно сно политичке теорије 
дана с. Наиме, да ли, пита батлерова, то име, као такво, на ступа из 
по зиције критике субјекта или, пак, у целовито сти тотали зујућих 
дру штвених опи са свој  значај кон ституи ше ди скур зивном анали-
зом? уколико је ди скурс све  што је сте, ако је све тек ст, ако је субјект 
мртав, ако (ви ше) нема стварно сти, да ли тиме дола зимо до по-
зиције, одно сно до по стмодерни зма као појма, те и својевр сног 
пројекта? 

фредрик Џејм сон и зно си тврдњу да „у враћању оне угу шене 
и покопане стварно сти, те темељне и сторије на повр шину тек ста 
своју функцију и нужно ст нала зи доктрина политичког не све сног“ 
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(Џејм сон 1984: 19), као „нере шиви логички парадок с“, као „припо-
ведно једињење дру штвено- симболичког типа“ (Џејм сон 1984: 225), 
и сториј ска и митоморфна стро сов ска дивља ми сао, која кроз при-
поведно кретање на стоји да ра збије неподно шљиву  затворено ст 
квадратуре кругова у „наративном схватању унутра шње кохе зије 
живота“ (Рикер 2004: 152). Да ли је, у том случају, и по стмодерни-
стичко време онај Џејм сонов „објективни дух“ датог времена који 
на сељавају речи, појмови и идеологеме, као „приповедна једињења 
дру штвено- симболичког чина“ (Џејм сон 1984: 225), ранијих време-
на? у таквој по ставци, де шава се и структурно ап страховање, како 
је зика самог, као делатне силе, тако и стварно сти,1 која се, самим 
тим, своди и на ап страктно ст доживљавања. шта као своју ми-
сију-пројекат има по стмодерни стичка хипо ста за је зика: кон струи-
сање паралелене приповедне апаратуре, надове зивање на на слеђене 
идеологеме, инкорпори сање у по стојећу реч литературе или бри-
сање њене речи? Да ли је циљ отварање још једног мета-хори зонта 
кроз хипо ста зу мета-је зика?

Но, Жак Дерида каже да се одиграо догађај у и сторији појма 
структуре из доба epistemè (в. Дерида 1990), те се по ставља питање: 
где и када се догађа децентрирање као ми шљење појма структу-
ре, када структура почиње да ми сли себе саму, а центар да се кон-
ституи ше као функција која имлицира не завр шницу у сагледавању 
свеукупног хори зонта литерарног тек ста? уколико структура може 
да „ми сли себе саму“ кроз метаје зик, намеће се и те за да је  знак 
у здрмао метафи зику при сутно сти. Да ли, онда, и приповедно кре-
тање (по ст)модерни стичког пројекта по ставити као  знак, својевр-
сни троп који одлаже и деридијан ски траг у по стмодерни стичкој 
све сти ди семинације која је у сталном току?2 шта је сте ми сао? шта 
је сте (по стала) реч, уколико готово све равни људ ског по стојања 
сведемо на ди скур зивну детермини сано ст? Шта је (по ст)модерни-
стички субјект: дик сур с, наратив, прича, фикција као – и сторија, 
мит или утопија, при чему, како и стиче Рикер, „ја“ фило зофија 
субјекта нема о сигурано ме сто у ди скур су. Она је атопо с. Како се 
профили ше и по зиционира функција по стмодерни стичког центра 
( са рубова и маргина) који, попут сваке структуре, тежи да у смери, 
уравнотежи и уреди, док и стовремено уру шава среди ште које је и 

1 Џејм сонов концепт стварно сти и Рикерова „по стојано ст у времену“ биће ра зарађени у 
даљем тек сту рада.

2 у Kritici ciničkog uma, у контек сту полити зирања ми шљења,  Слотердајк и стиче „поли-
тичко-моралну драму 20. стољећа“ из које је прои стекла и „конкуренција све сти“ која 
је  за кон секвенцу имала „у зајамно и спитивачко проматрање идеологија, а симилацију 
опрека, модерни зовање преваре.“ (в.  Слотердијк 1983: 6)
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и зван и унутар структуре? је смо ли, ипак, до шли до по стмодерни-
зма као противречно кохерентне структуре, а у којој је игра свака-
ко утемељена управо у функцији коју има? 

Те зе се, у том случају, могу по ставити и на следећи начин. 
Наиме, категорије ми шљења, као и  Слотердајкове3 све сти овак-
вог субјекта неминовно се о слањају на (неки) центар који по-
стмодерни зам Линде хачион4 о спорава и проблемати зује. у Пое-
тици по стмодерни зма понуђена нам је још једна ви зура кроз коју 
се по стмодерни зам (као: питање, појам, пројекат?) сада и поетички 
ра зматра у виду компилованогтеоријскогтоталитета. Поред по-
стмодерног и сториј ског „о сећања“5 и проблемати зовања и сторије, 
као и ра зматрања по стмодерни зма у контек сту специфичне кул-
турне иницијативе, хачионова уводи и парадок салну кованицу 
и сториограф ска метафикција. И сториограф ска метафикција „баца 
сумњу на саму могућно ст сваке чвр сте гаранције  значења, колико 
год она била сме штена у ди скур су“ (хачион 1999: 180). Можемо ли 
се уоп ште по зивати на „чвр сту гаранцију  значења“, било да је она 
сме штена и скључиво у ди скур су, или у било ком другом хори зонту 
и шчитавања литерарног дела, одно сно Џејм сонове и Рикерове тем-
поралне конфигурације времена, како пи саног, тако и оног живот-
ногнаратива? Чини се да није реч о једном аутономном си стему, 
већ о својевр сном си стем ском плурали заму који прои зводи сми сао 
про шло сти. И и сторија и фикција кон ституи шу се и као жанрови 
компилованих тек стуали зованих о статака који допуњавају/по-
пуњавају апорије стварно сти. Које стварно сти? Оне која „о стаје, 
(...) потпуна, са соп ственом садржином“ (Џејм сон 1974: 148)? Како 
даље наводи хачионова, сада се де шава једна тран зиција у теориј-
ским по ставкама проучавања про шло сти која се и знова тек стуали-
зује и, као вид наративне конфигурације, сме шта у (неку) потен-
цијалну сада шњо ст. у контек сту наведених по зиција не можемо а 
да се не  запитамо - де шава ли се тран зиција, и, уколико то је сте 
случај, у ком правцу се креће по стмодерни стичка тран зиција? Да 
ли се овај по стмодерни стички пројекат ограничава на процес де-
стабили зације дато сти и сторије и фикције? Не помера ли се, у том 

3 у раду ћемо се кори стити конвенцијом срп ске тран слитерације имена наведеног ауто-
ра.

4 у раду ћемо се кори стити наведеном тран слитерацијом имена аутора књиге у 
 званичном срп ском преводу 

5 у контек сту „о сећања“, одно сно „о сјетљиво сти“ и „е стетички 'о сјетљиве' теорије, 
 Слотердајк наводи да је „о стати о сјетљивим, било такорећи утопиј ско држање – др-
жати о сјетила и зо штренима  за срећу која неће доћи, али нас ипак приправно ст  за њу 
 штити од најгорих сирово сти.“, (в. Слотердијк 1983: 13)
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случају, и читава једна пер спектива из које ће се сагледати и рефе-
рентни си стеми на које се по стмодерни стичка културна иниција-
тива о слања, онолико колико га доводи у питање? 

Децентрирана пер спектива из које се у спо ставља нови си стем 
фукоове: ра зличито сти, индивидуално сти, аутентично сти, специ-
фично сти, апорија, пукотина и нереченог, свакако у спо ставља своја 
упори шта унутар центра на који се о слања. уколико се о сврнемо 
и на декон структивни обрат хијерархије ми сао : је зик/је зик : ми-
сао, намеће се следеће питање: како структура „ми сли себе саму“ 
својим (де)центрирајућим кретањем унутар центра? Намеће ли 
таква структура свој троп и, уколико одлаже траг, које/чије тра-
гове одлаже – приче, фикције, те и нужно наративно профили саног 
идентитета, одно сно: приче као мита, мита као приче, је зика као 
мита или је зика као идеоло шки кодиране утопије? А све је наратив 
– прои зила зи из ових „делотворних“ приповедних кретања. Да ли је 
(по ст)модерни стичка све ст још један конструкт који нужно тражи 
деридијан ску игру кон струи сања и де-кон струи сања, те опет креће-
мо из почетка, или у њему само привремено  завр шавамо, рекао би 
Пол Рикер, а да би смо поново отпочели? Под сетимо се. Завр шнице 
у херменеутичком кретању тек ста, било у културоло шко-идеоло-
шким дато стима, било у кретању кроз тек ст, нема! говоримо ли, 
онда, и о митемама неопходним да би смо створили структуру која 
ће ми слити себе саму, о митемама које ће управо о сми слити по-
стојање и субјекта и приче као такве? 

ДухВавилона
у „Духу Вавилона – дух И зраиља“,  Свети слав ба сара каже: 
„Вавилон је пове ст и пове ст је Вавилон. Корен bil од кога дола зи име 
Вавилон, о значава  збрку, пометњу. (...) Пове ст Вавилона и И зраиља 
је сте и сторија света. (...) Ту је све: идолопоклон ство, технологија, 
привид, ра здвојено ст речи и тела. И сториј ски круг се тако, на самом 
почетку,  затворио унутар  зидина града (...) јер је све почело од једног 
погре шно схваћеног мита, мита о обећаној  земљи. (...).“ (ба сара 2008: 
27-28)

Запитајмо се, онда, да ли и алегориј ска приповедна о значења, 
као трајна димен зија књижевних, и сториј ских и културоло шких 
тек стова,  заи ста одражавају, како тврди Џејм сон, на шу колек-
тивну фанта зију, како о и сторији, тако и о стварно сти? Да ли так-
ва о значења одражавају „темељну димен зију на шег колективног 
ми шљења“ (Џејм сон 1984: 37)? На стојимо ли,  заправо, да у Џејм-
соновом херменеутичком пројекту и у теориј ским по ставкама по-
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стмодерни стичког пројекта батлерове, и спи шемо једин ствену 
колективну причу и у контек сту по ставки Ролана барта о „логич-
ким противуречно стима“ као старим аветима (в. барт, 1975)? у 
контек сту форме, и стаћи ћемо бартову те зу да је сми сао увек пун, 
спрам форме која је увек пра зна. По стајући формом, сми сао се пра-
зни, али не и укида. О стаје реч која увек и знова тражи значење. 
Ипак, и згледа да је живот напо слетку, а можда понајпре, увек Ту, 
као она димен зија која одлаже сми сао, одно сно његову коначну 
и сцрпљено ст, док га нека форма, у себи и кроз себе, увек ве што 
скрива управо да би смо  за сми слом трагали. С тим у ве зи, намеће 
се и питање:  шта је сте (по ст)модерни стичко  Соп ство као Други, 
следећи Рикерову те зу да је „ Соп ство (могуће) само утолико ... уко-
лико Други“ (в. Рикер 2004)? шта пред ставља Џејм сонова једин-
ствена колективна прича? Чија је то прича – по стмодерни стичког 
пројекта, уобра зиље, литературе, Рикеровог наративног идентите-
та субјекта,  Слотердајкове конкуренције међу собно проматраних 
идеоло шких све сти, Џејм сонове логике по зног капитали зма, Дери-
дине „ самоми слеће“ декон струи сане и (де)центриране структуре, 
фукоове апокалиптично-еукалиптичне апорије кроз коју се отвара 
Џејм сонов „доњи про стор“ тек стовно нереченог, Лаканово реално, 
одно сно Алти серов од сутни у зрок у коме се управо отвара и хори-
зонт и сторије као „приповедне категорије у про ширеном сми слу“ 
(Џејм сон 1984: 120)?

Рикерова по стојано ст у времену враћа нас на Џејм сонову те зу 
при сутне стварно сти, одно сно вечног не савр шеног сада, преу зету 
од Ерн ста блоха, а која гла си:

 „За времен ску сада шњо ст (...) карактери стично је пре свега од су-
ство сваке праве при сутно сти, сваке стварне пуноће бића: сада шњо-
ст је некаква  шупљина, недовољно ст, мрак,(....) тај мрак сада шњо сти 
и зједначује се са целим питањем идентитета, са границама на ше спо-
собно сти да се вратимо самима себи, или по седујемо себе саме (...) 
јер живот  значи и бити при сутан, он не  значи само пре или по сле, 
антиципацију или накнадни ути сак. Он  значи ухватити час (...), он 
 значи чвр сто држање  за  Сада“ (Џејм сон 1974: 145-146)

Међутим, то  Сада оп стаје као својевр сна утопија, као и сторије 
приче, као глас наративног идентитета, јер „нада је увек о сујећена, 
будућно ст је увек не што друго“, „док сада шњо ст ег зи стенције, која 
тера све друго према напред и према којој све друго стреми, сама 
је најмање доживљавана“ (Џејм сон 1974: 148). уколико „ Соп ство 
као други (...) нагла шава да ип сеитет соп ства имплицира алтеритет 
до тог степена да се једно не дâ ми слити без другог“ (Рикер 2004: 
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10), не можемо а да се не  запитамо -  шта је, у овој Причи, на ше 
 Соп ство, одно сно други: „мони стичка ствар“ батлерове, доктри-
на политичког не све сног, дру штвено- симболички чин, тек стуално 
кон струи сање стварно сти, делатна сила, апокалиптична апорија 
отварања на шег бића, метафи зика не-при сутно сти, парадокс ап-
страктно сти доживљавања, перманентна ди семинација сми слова и 
 значења, још једна митема, у зајамно и спитивачко проматрање иде-
ологија, форма која ће нам увек и змицати, уобра зиља, митоморфна 
утопија, још једно не савр шено сада које нас мами о стављањем тра-
га, погре шно схваћен мит о Обећаној  земљи, још једна и сторија 
које није садржана, утемељена преми са прелома? 

у Канону (по ст)модерни стичке „једин ствене“ Приче, као: на-
ративне конфигурације, дру штвено- симболичког чина 20. и почет-
ка 21. века, логике по зног капитали зма, херменеутике наративног 
 Соп ства и дру штвено-идеоло шког хори зонта са својим идеологе-
мама које на сељавају објективних дух, одно сно културоло шку и 
идеоло шку дато ст наративног гла са овога времена, те и литературу 
која је у том контек сту као таква и на стала, питамо се: имамо ли 
права на смирај речи и говор живота? Имамо ли (и даље) начина 
да говоримо без речи, без ми сли? По стојимо ли ван наративних/
ди скур зивних моду са? Шта и ко у (по ст)модерни стичкој кон-
стелацији теориј ске ми сли кон ституи ше субјект? у којим и каквим 
про сторима обитава прича? Шта Причу и спреда, уколико је и ску-
ствена реално ст најмање доживљавана? бри ше ли се реч литерату-
ре бујицама теориј ских кон струката? Прои зводи ли се пара-лите-
ратура? 

Утопијаконтигентнихтемељапостмодернизма:после
модернизмапостмодернизам-послепостмодернизма„по-
ст“?

По стмодерни стчку пародију хачионове, фредрик Џејм сон 
 замењује својим добро по знатим концептом па сти ша, у контек сту 
по стмодерни зма као анти-модерни стичког става, по стмодерни зма 
као утопиј ског импул са нагла шене при сутно сти трага ви соке мо-
дерне. у кон стелацији антимодерни стичке vs. по стмодерни стичке, 
сада, оријентације, по стмодерни стичка оријентација на стоји 
да у спо стави нову кон зервативну културну контрареволуцију 
кроз културоло шко-ди скур зивне кодове, једне, у словно речено, 
нове сцене. Поларитети антимодерно/по стмодерно пред стављају 
својевр сни и сториј ски прекид, ди сконтинуитет, чиме се управо 
и доводи у питање „употребљиво ст“ по стмодерни зма, сада и као 



Brave(new)wordre-visited:кретање(разлике)у(дис)континуитету-апокалипсабезпосланика?

59

N
asl

e|
e 16

 • 20
10

 • 5
3
-6

4

категорије (в. jameson 1991). Модерни стички стил по стаје по-
стмодерни стички код, док „та пролиферација дру штвених кодова 
данас (...) такође пред ставља политички феномен“ (jameson 1991: 
17)6, те и ди скур зивна хетерогено ст по стмодерни стичке оријента-
ције о стаје без норме. у том сми слу, пародија бива  замењена па сти-
шом, „као имитацијом једног специфичног или једин ственог, идио-
синкратичког стила, који но си лингви стичку ма ску, говор у је зику 
који је мртав“ (jameson 1991: 17). Џејм сонов (по ст)модерни стички 
па стиш је сте „blank parody“ хачионове по стмодерни стичке поети-
ке. По ст-литерарно ст по зног капитали зма, по Џејм сону, пони штава 
могућно ст реали зације било каквог великог колективног пројекта. 
Да ли се и по сле по стмодерни зма, као дру штвено-културоло шког, 
одно сно идеоло шког феномена, као кодиране по следице колап са 
ви соке модерне, отвара про стор ка новим кодовима? Да ли је је зик 
до те мере хипо ста зирао да можемо говорити само о поменутом 
ап страховању (већ) ап страхованог, о кодирању (већ) кодираног? 

Са колап сом идеологије стила ви соке модерне, како даље наводи 
Џејм сон, „прои звођачима културе“ није прео стало ни шта друго до 
да се окрену про шло сти, на коју се неминовно о слањају као на ре-
ферентни си стем, де стабили шући га, пародирајући и проблемати-
зујући га. Враћамо ли се, ипак, на почетне по зиције овог рада, а 
којима смо тра сирали пут до те зе да,  заправо, говоримо о кодира-
ним палимп се стима, како теорија као својевр сних идеологија, тако 
и литература? Или је реч о теорији/идеологији и литератури као о 
референтним си стемима који ступају у дијалектичке одно се Рике-
рове по зитивне и негативне херменеутике, то је ст  зала зе у раван 
Џејм сонове по зитивне, утопиј ске херменеутике која нужно бива 
стављена у кретање деловањем и сториј ског импул са? 

Ипак, поново се  запитајмо – имамо ли (и даље) литерату-
ру? Имамо ли неко сада? Или нам се Живот, Литература и  Сада, 
у свеукупном теориј ском, научно-академ ском, дру штвеном и по-
литичком хори зонту лагано ра зливају и претапају у дијалектику 
идеоло шки кодиране теорије и литературе, то је ст бри шу кроз соп-
ствену реч, која, намеће се, није (ви ше) њена? Чија је? уколико је 
и по стмодерни зам својевр сна дијалектичка тенденција ка инова-
цији, не ствара ли се онда и нова утопија кроз потрагу  за „новом“ 
Причом? А  шта би била следећа нова Прича? Ек стен зија, намеће се, 
већ по стојеће утопије? Или се крећемо ка апокалип си апокалип-

6 цитати из оригиналног и здања на енгле ском наведени су у преводу аутора рада.
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се7, као, опет, својевр сној утопији утопије, ако смо ви ше у стању 
да по седујемо такву све ст која би могла да  зами сли још један ап-
сраховани палимп се ст кодова? уколико то може бити случај, не-
миновно и теорија и литература и ми по стајемо Рикеров атопо с, 
одно сно хиперреално ст у којој се укида, како Деридин difference, 
тако и Џејм сонова дијалектика Идентитета и Ра злике.

„у до сада шњој повије сти човјечан ства бивање рефлек сивних кри-
вих и опаких положаја свије сти, ва зда бија ше културнопатологиј-
ским симптомом“, док се „и спод сваке јавне речи крију приватне 
су здржано сти, проту свијетови и ироније и гдје и спод јавних об-
знањивања теку нијеми субмоноло зи“ ( Слотердијк 1983: 375).

Куда води „неми субмонолог“ по стмодерни стичке Приче? Да 
ли се,  заи ста, како  Слотердајк и стиче, де шава „неки преморбид-
ни или по стморбидни стадиј који се ра стеже у нову нормално ст“ 
( Слотердијк 1983: 376), док се и сториј ски и културоло шки феноме-
ни пред стављају као оне ин станце које су најпогодније  за наплату 
дру штва које је у прогре сиви е стетике датог и сториј ског тренут-
ка? И каже нам цинични  Слотердајк да се у модерни зовању не-
сретне све сти - у здижемо и знад Ап сурда! Заи ста - живимо ли? Да 
ли желимо да се упу стимо у цинични провод? По седујемо ли так-
ву све ст и је зик и зражаја те све сти као рефлек сију по стмодерног 
стања, а којим ћемо се наративно кретати кро з: и сторију, дру штво, 
културу, теорију, још једну утопију, и уронити у Рикерово нара-
тивно конфигури сање идентитета-idem у корелацији са иденти-
тетом другог од  Соп ства, не би ли некако поднели неподно шљиву 
херметично ст квадратуре круга? 

„у на шем ми шљењу нема ви ше ни и скрице полета појмова и ек ста-
за ра зумјевања. Ми смо про свијећени, ми сми апатични. О љубави 
спрам мудро сти ни и здалека нема говора. Нема ви ше никаква  знања, 
којега би се могло бити пријатељем (filos) (...) Како ћемо прогурати да 
с тиме живимо а да не окаменимо“ ( Слотердијк 1983: 375)?

Brave(New)WordRe-visited:кретање(разлике)у(дис)
континуитету–апокалипсабезпосланика?

Приметићемо да у компилованом теориј ском тоталитету 
претходних поглавља овог рада „ све неприметно кли зи,  звекеће по-
пут ритмичног бајања док се не уљу шкамо у неприметно ст пу зања 

7 Термин „апокалип са“ у раду је и зведен од грчког Ἀποκάλυψις, као „поди зање вела“ / 
„откривање“ / „отварање“, спрам термина „eucalyptus“ који је и зведен од грчког „eu“ 
као „добро“ и „kalypto“  што  значи „прекрити/ затворити“.
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кроз еоне сумиране про шло сти“ (хак сли 1980: 150). Под сетимо се. 
На слов недавно одржаног округлог стола гла си (По ст)модерни зам, 
апокалип са и књижевно ст. За што смо у зели реч ако ће фуко рећи 
следеће:

„уме сто да у змем реч, радије бих био њоме обу зет како бих и змакао 
сваком почетку. Волео бих да време свог говора ра за знам као један 
бе зимени глас који ми је одавно претходио; био бих  задовољан када 
бих се надове зао на његове речи, када бих их на ставио, када бих се 
сме стио, а да не будем примећен, у пукотине тог говора, који као да 
ми даје  знак (...)уме сто да сам неко од кога ди скурс потиче, био бих 
у случају његовог ра звијања само мају шна лакуна и можда тачка мо-
гућег краја“ (фуко 2007: 5)?

Да ли и ми, као и фуко, имамо чежњу да и збегнемо почетак (а 
ипак смо привремено почели), чежњу  за бе зименим гла сом који 
нам је одавно претходио и могућим крајем (а ипак смо привремено 
 завр шили)? „Радије бих“, „Волео бих“, „био бих“... – све је лично и у 
потенцијалима. Да ли смо, онда, и И згубљени рај као „и згубљеног“ 
икада имали? Или га све време, као таквог, у  СЕбИ имамо, и сто 
колико и потребу да га упорно, као не-и згубљеног, на другим „ме-
стима“ тражимо? је сте ли и то нека на ша апокалип са (као Крај...
чега?) од које страхујемо, и сто толико колико јој се надамо јер ће 
нам, можда, понудити хори зонте који су „Beyond all evil or good“? 
Онда и прича, апокалиптична или еукалиптична, па и ова на ша, је-
сте  заи ста унапред и згубила могућно ст свог краја. 

„Brave (new) word re-visited“ из на слова рада није игра: речи-
ма, префик сима,  заградама и интерпункцијом. Brave но си  значење 
„кра сни“ од енгле ског „splendid, excellent“, не „врли“, иако нам се, 
ипак, може учинити да би Реч хтела да докаже и своју „врло ст“, 
путујући четири века, све до етичких и идеоло шких ра справа друге 
половине 20. и почетка 21. века. Re-visited упућује на поново „по-
сећени“ свет у коме тражимо или не (?) оно Ново (New) из  заграде. 
Чему се опет навраћамо? За што се стално навраћамо, уколико смо 
у И згубљеном рају апокалип се која по сланика нема? у Кра сном, до-
даћемо, и врлом „новом“ свету дана шњице Реч је сте по стављена 
у неке нове матрице ди скур са, облике/форме приповедања. Али 
питаће књижевно ст, питаће живот - да ли су се у нама промени-
ле речи попут: љубав, бли ско ст, смрт, чежња, слутња, бол, самоћа, 
радо ст, нежно ст, стра ст...? је су ли то само речи? Но шени читавом 
бујицом „по ст“ префик са (по стфорди зма, по стинду стријали зма, 
по сткомуни зма, по стколонијали зма, по стмодерни зма), питамо се, 
када би о стао само префикс „по ст“, сâм, „огољен“, без „о слонаца“ 
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(форди зма, инду стријали зма, комуни зма, модерни зма) –  шта 
о стаје? Ми, уметно ст ( стварање) – Живот (?)! А можда и „ само“ бе-
зимени глаС који нам је одавно претходио?

уколико у Кра сном (Врлом) новом  Свету,  што у претходном 
поглављима овог рада све време је смо чинили, поново ра змотримо 
питање ра злике која је ра зличито интерпретирана из пер спективе 
 широке лепе зе унутар још  шире лепе зе ра зличитих пер спектива, 
у кретању свакако је смо. Или се, пак, од силног кретања обре смо 
у бодријаровом stasis-у? уколико је смо у кретању, било премо-
шћавања „непремо стивих“ путања и змеђу неба и  земље, богова и 
смртника, било у неумитном кретању приповедног апарата, кре-
тање одбацује још један префикс – овога пута „ди с“,  што нас сва-
како навраћа на преи спитивање оног New у  заградама. И за Речи 
стоји црта и „апокалип са без по сланика“ са  знаком питања. шта 
је апокалип са, опет, у  широкој лепе зи ра зличитих интерпретација? 
Чија је то апокалип са, уколико је и Рај „увек-већ“ И згубљен? Да ли 
нам је потребно преи спитивање по слан ства као дока за/ сведочан-
ства/потврде – на с, на шег дела, на шег живота? Кажу да је „аутор“ (ја, 
субјект, човек) мртав. Ако није ва скр снуо баш оног тренутка када 
га прогла си смо мртвим. Да ли, у том случају, ми (аутори, субјекти, 
ствараоци, читаоци, људи) при-добијамо улоге по сланика? По-
стајемо ли уметници, како кроз уметно ст коју стварамо, тако и кроз 
ону коју доживљавамо у свету својих индивидуалних перцепција? 
Или смо по стали пуки продукти дру штвено-идеоло шких кодова? 
Онда, уи стину, као да никада ни смо ЖИВЕЛИ, и као да никада ни-
смо (били) Ту!

Може бити да је све  што је аутор овог рада у претходним пог-
лављима напи сао оп ште ме сто. уколико то је сте случај, онда ауто-
ра овог рада оп шта ме ста управо најви ше  занимају. Она маме да 
се и зу сте/и спи шу следеће речи: конвенција, детермини сано, по-
тврђено, „по знато“ (New нам онда  заи ста о стаде у  заградама), дока-
зано...? Научним објективи змом? Оп ште ме сто као: у шу шкано, ука-
лупљено, и спитано, проверено. Оп ште ме сто као: форди зам, инду-
стријали зам, комуни зам, модерни зам...на које ћемо се „о слонити“ и 
које ћемо преи спитивати, пародирати, проблемати зовати...? А нико 
никада живео у: форди зму, инду стријали зму, комуни зму, модерни-
зму? По стојимо ли онда МИ (као јА) у ПО СТ-модерни зму? По стаде 
ли сваки „по ст“ оп ште ме сто, и опет, колико оног тренутка када смо 
почели да га „додајемо“ на: форди зме, инду стријали зме, комуни зме 
и модерни зме у којима, и згледа, „као“ да ни смо били Ту? Ако је 
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тако, онда је добро  што смо утабали толико „путева-о слонаца“ у 
непрекидној ди семинацији трагова и сми слова. Парадок сално? 

И конвенције кажу да радове, „пи шемо МИ“, да ћемо те зу„ра-
зматрати МИ“, да ћемо се „на следећу по ставку о сврнути МИ“. је 
ли ма какво год јА, у том МИ,  заувек и зумрло? Како и колико се 
оп штим ме стима опиру: ја, живот, књижевно ст, уметно ст? Или би-
смо пре да се  запитамо колико се не опиру? Ако, пак, нећемо или 
не желимо да покренемо питање оп штих ме ста, већ би смо у „Врлом 
новом свету“ да их  заобиђемо, онда нека неко јА промоли, опет, ма 
какво год  СВОјЕ јА, да би овај, дана шњи свет пре стао већ једном 
да буде толико „Кра сан“! Нека почне да се помаља - без префик-
са, без суфик са! је су ли му/нам (толико) битни? у противном, кроз 
соп ствене еукалип се ми кли зимо ка оној апокалип си која не нуди 
ни new ни Beyond (all evil or good), као ни могућно сти привре-
мених почетака и привремених  завр шетака у сада шњо сти тренута-
ка Живота!
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summary
 The paper examines the tenets upon which the (post)modern theoretical premises are 

established as a set of theoretical constructs. By means of re-examining the tenets in question, 
the issues of the existence and meaning of literature, as well as the subject, that is to say story, 
are hereby raised. The final segment of the paper ponders over the principal hypotheses set forth 
within the lead-in chapters of the paper, such as: the transition of the notion of (dis)continuity, 
apocalypse, messenger, and the interrelation between literature, creation and life.
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оВДЈеиЗгуБиЛАКРАЈ

О сновна те за овога огледа је сте да се питања, прво: да ли се по-
стмодерна де сила?, и друго: ако је сте, у чему се да препо знати њено 
догађање у срп ској књижевно сти?, прева сходно тичу онтоло шки 
непореченог при су ства субјекта и његова сталног приповједачког 
рекон ституи сања у чежњи  за новим почетком. Преи спитивање 
стату са одно са и змеђу по стмодерне и модерне се  зато, у референци 
према Дерединој, фукоовој, Левина совој и Рикеровој пер спективи, 
овдје јавља као на стојање да се омогући ра зумијевање природе 
прела за и сми сла приче о природи краја. И здвајају се сљедеће теме: 
а. И стина, морал и ра зумијевање одно са и змеђу љубави, бола и 
смрти. б. хумани зам као синте за формалне логике и етике, модерна 
као морално-е стетичка антропологија; ц. Линеарна структура вре-
мена, и сторија и од су ство климак са; д. По стмодерна и онтоло шка 
неутрали зација (драме) субјекта; е. универ зали зација и неутрално-
ст, тон, говор и стил; ф. Апокалип са и е схатологија, по сљедњи суд, 
интонирање и и зновни проблем краја; г. Метафи зичка воља  за не-
и стином. љепота и тајна као су штина и стине; х. Субјект и његово 
приповједачко рекон ституи сање. Субјект и фабулирање; и. Субјект, 
не-и стина и отварање једне могућно сти живљења. Апокалип са 
апокалип се и прича која губи свој крај...

Кључнеријечи: субјект, апокалип са, приповиједање, (ди с)кон-
тинуитет, и стина, морал, смрт, воља, (по ст)модерна

***
Apokalypsis, грч. – откриће, ра скривање. 
Apokalyptô, грч. – откривам, ра скривам, откривам тајну, ствар 

која се не пока зује и не ка зује, можда са и зражава, али не може или 
не мора одмах бити и знијета на видјело.

***
Како, на крају крајева, почети?
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Почетак и ријеч су, у своме догађању, и стовремени. Колико 
ријеч припада човјеку, колико је сте људ ска, толико почетак није 
ап солутан, него је само један од могућих почетака у времену. уто-
лико је сте – и субјективан... у сваком се почетку онда нала зи на-
стојање да се омогући ра зумијевање сми сла приче о природи краја. 
Смрт бога, смрт човјека, цинично довр шење драме на стајања и не-
стајања субјекта, смрт умјетно сти, крај романа, смрт аутора, крај 
великих нарација, крај и сторије, крај модерне и друге апокалип се…
Ни су ли објаве свих ових крајева, у о снови, чежња  за новим поче-
тком? …Након свега пропу штеног и потро шеног, тек но сталгија  за 
и згубљеним наивитетом, …но сталгија  за сми слом.

Да ли се, дакле, по стмодерна уоп ште де сила? 
још се на крају 19. и почетку 20. вијека демон стрира да је при-

кривена су штина метафи зике воља  за животом, и да се, и као воља 
која хоће вољу, у су штини идеје по себи прикривао управо – субјект! 
По стмодерна се није де сила онолико колико субјект, из и ску ства 
пре за сићено сти собом, потом, и још увијек у поти скивању, није 
кон секвентно себе при знао да би, и зновним рађањем, могао и отпо-
чети. Тек би препорађање субјекта, у своме другојачењу, евентуал-
но омогућило нови почетак, који, сада и зван сваког монументали-
зма, можда може о значити и почетак нове епохе. Субјект је, унутар 
 запо сједајућег утемељивања и стине, потро шио ре сур се својега епо-
халног ре стаурирања... То никако не  значи, поред актуелно морали-
зоване онтоло шке коректно сти, да субјект може да не буде. Колапс 
универ зали зма и логоцентри зма, декон структиви стичко, у змимо 
у  зор деридијан ско, и зневјеравање рационали стички фундираног 
лого са, обрат у одно су је зик-ми шљење, имплицитно, метафи зика/
теологија–литература/пое зија, није одабир метафи зичког опи-
тивања свијета, варирање које ек спериментали змом тражи нова 
и сходи шта. Овај је колапс непо средна кон секвенца његове ра-
стемељене и звје сно сти. универ зали зам и логоцентри зам - иона-
ко антрополо шки фундиран (имајући у виду  заборављани хори-
зонт ра забируће саборно сти хераклитовог ра зумијевања лого са) 
- ни су обе збједили онај степен и звје сно сти, на значно сигурно сти 
у  запитано сти, којој су колико дедуктивно, колико индуктивно, 
а спирирали. Обе збјеђивање сигурно сти, и звје сно сти, је сте метод, 
пут1 којим се кретала  западна метафи зика у својему  захтјеву  за оп-
штеважећим,  за стварним,  за ја сним,  за ра зговијетним,  за непро-
тивуријечним,  за и стинитим. Са скептици змом се, оним карте-
зијан ским - који и за себе већ има хелени стичко-рим ско на стојање 

1 Methodos, грч. - пут откривања и стине, по ступак, начин дјеловања…
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да се и преко агно стици зма,  задобије ду шевна непомућено ст - еви-
дентира и звје сно ст у сумњи на начин да се нуди слика свијета у 
којој се стварно ст своди на јаву. Декартове медитације се тако 
пока зују као епи стемологија о сујећивања сна. Стварно ст припада 
метафи зици, а, наводно, фикција, не-и стина, лаж - пое зији. у  ства-
ри, фикција као не-и стина, лаж, јесте метафи зички (по) стављена 
у књижевно ст. Платони стичко секундари зовање чулног свијета 
онда, евидентно је, нововијековљем  задобија ек сплицитни облик 
епи стемоло шког редуктиви зма који се, преу зимајући карте зијан-
ско методоло шко пола зи ште, на стоји, у име Leben swelt-а, прева зићи 
феноменоло шким и сходи штем у 20. вијеку. Однос и стине и пое-
зије, неминовно, у 20. вијеку, и ску шаван, поновимо, из по сљедица 
нихили зма, перпективи стички, а не релативи стички, демон стрира 
да је умјетно ст, у и ску ству неиндиферентно сти метафи зике спрам 
живота, она која је неопходна. у овоме се напору управо очитава 
поку шај само-и збављења метафи зике преко херменеутике, а онда 
и преко пое зије као су штине свих умјетно сти. И ску ство и стине 
као идеје по себи, као чи сте и индиферентне, бе зинтере сне, пока-
зало се, редукује виталне могућно сти живога свијета. утолико: и 
 значења,  значаја и сми сла. Зато се, до његове метафи зичке о снове, 
и знегирано и поречено предконцептуално и ску ство свијета живо-
та кон ститутивно ре ституи ше управо приповједачком структуром 
субјекта – која је начин поетичког и збављења бића.

По стмодерни стичко демолирање наративне структуре вели-
ког стила и прева зилажење епохалног ми шљења ревер зибилно 
е скалира управо у поку шају анулирања оне по зиције субјекта која 
је у спо стављена у онто-тео-ло шкој кон ституцији линеарног одно са 
и змеђу почетка и краја, рођења и смрти. По зиција традиционалне 
метафи зике, како смо видјели, омогућавајући у слове  за по стављање 
субјекта у свијету, обе збјеђује, по  западну цивили зацију, увијек 
епохално догађање и непре стано и зновно кон ституи сање њеног 
и сториј ског мје ста драме. На овој се по зицији темељи модернитет 
и еманципатор ска тенденција модерни зације. Када је драма, међу-
тим, по стала неподно шљива (из ег зи стенцијално-онтоло шке равни 
ка етичкој и е стет ској која укључује и питање уку са), када је из ро-
пца субјект/објект дуали зма, традиционална  западна метафи зика 
докучила своју прева зиђено ст да тако ви ше није ни могла даље, от-
почиње са објавама вла ститог краја. у темељу је ове објаве чежња 
 за новим почетком  за снована у линеарном ра зумијевању времена, 
а и ска зана у и страјавајућем очекивању климак са: великом очеки-
вању да ће ситуација човјека и сториј ски коначно бити рије шена... 
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– у сми слу, прво, инвентирања сукоба и змеђу добра и  зла, а потом 
и његова ра зрје шења. И сториј ски ра звој човјека је, и на овом се 
случају то да  запа зити, идентификован са ра звојем морала. Синте-
за формалне логике и морала прои зводи својевр сну морално-есте-
тичку антропологију: једну идеју човјека и један стил, наиме, један 
начин живљења. Морал је, при томе, унапријед ак сиоло шки по-
зитиви зован и и звучен из питања. Задобија се идеја и модел човека 
који је морали стички кон струи сан. Поменута синте за, не крећући 
се овим и злагањем ка п сихологи зму, води идеји о по сљедњем суду 
која, враћајући се теми о прикривеном субјекту (у једној е схатоло-
шкој онто-тео-логији), у су штини је сте вољни и зраз субјекта који 
тежи анулирању бола. Деј ствено ст по сљедњег суда у виду његова 
и звр шења, анало шки при зива ка зну, не у сми слу крајњег довр шења 
времена, него воље  за трајањем која се хоће о слобађати трпљења. 
А то  што се трпи је сте нера зумијевање схваћено као од су ство љу-
бави.

Левина с, у Друкчије од бив ства или с ону страну бив ствовања, 
на страни 81, под сјећа да платонов ски мит о по сљедњем суду (в. 
Платон 1968: 187-188) ваља ра зумијевати као бе зу словно прибли-
жавање другоме: 1. приближавање у сми слу одно са према мрт-
вим, 2. у сми слу одбацивања сваког свој ства онога који прела зи 
од живота ка смрти. Други, као свједок, не дола зи наиме, у виду 
неке право сти и звр шења, него у виду бли ско сти која се у спо ставља 
и змеђу ду ше и ду ше, а јавља се и зван сваке дато сти. Онтоло шки 
план Платонове метафи зике се креће ка ономе  што је стварније од 
стварно сти, у контек сту онога  што се по средује од ду ше ду ши и 
пред ставља чин са знања. Овдје суд није неко и зрицање праведно-
сти, него и зрицање које је и зван свих и ска за реченог или је и зван 
свакодневно- стварног говора. То је сте приближавање другоме које 
је с оне стране уобичајеног и ску ства, а тиче се увијек једнога на-
чина умирања. Платон, у битном сми слу пје сник који се не при-
знаје метафи зичким идеали змом, прева сходно, овдје по средује 
ра зумијевање одно са и змеђу природе љубави, боли и смрти ( што 
је сте оно нај стварније у стварном).

Су штина метафи зике, то се у наведеном очитава, и ска зана ње-
ним апокалиптичким тоном, је сте воља  за животом која демон-
стрира да се у о снови идеје по себи – управо оформљавао субјект. 
Или: да је метафи зичка воља  за чулним свијетом,  за не-и стином, 
јача од метафи зичке воље  за и стином, а колико свијет никад не 
може бити прочи шћен до чи стог појма толико нови почетак није 
могућ све док субјект, у тој вољи, о стаје непрепо знат, неи зречен, 
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непри знат, нијем. Прео стаје само нови онтоло шки пуритани зам, 
неутрални тон или непоколебљива мирноћа и зговарања која има  за 
циљ универ зали зацију и цинични рационали зам, јер драма субје-
кта, оп шти је кон сен зус на том плану по стигнут, мора бити одба-
чена. Ријечи, ли шене но сиоца драме, ли шене протагони сте, плу-
тају технологијом ми шљења и вербали зацијом је зика. Прво лице је 
и згубљено, и стина се саоп штава у име другог. Вербали зација пое-
зије лучи бе скрајно убр зање продукције  значења демон стрирајући 
тако да је субјект, у свом при су ству од сутан, или (и с)ка зује субјект 
који нема воље да (и с)каже себе. На мје сто поет ског сми сла говора 
се ин сталира сми сао употребљавања је зика кроз који се  задобија 
комуникација, а губи се прича. Како драма, дакле, и сториј ски од-
су ствује онда се и ста мора инвентирати у по зиву сталног рекон-
ституи сања приче. Прича, (и) сторија, упркос морално коректном 
на стојању да се субјект не при зна, ипак тражи субјект да би била 
и спричана. Смрт аутора је инвенција себе-при знавајућег субјекта 
у вољи  за животом. Субјект онда никада не може бити неутрали-
зован у име другог – ма колико се такав онтоло шки  захтјев морал-
но оправдавао.

Читање приповједачке структуре субјекта се, такођер, не 
може све сти на литерарни догађај него се тиче ра зумијевања је-
зичког сми сла једне културе или, темељније, једне хеременеутике 
живљења (неодвојиве од једног начина умирања). у таквој хере-
менеутици се субјект увијек открива као другачији унутар свог 
поетичког начина бив ствовања. Овдје се нала зи поријекло свих 
прика зивачких умјетно сти, инвентивно про-и звођење друго сти у 
име поетичког и збављења бића које се су среће са и стином и мора-
лом. И стовремено, како Дерида ука зује у тек сту о апокалиптичком 
тону у својеном недавно у фило софији, и стина се не тиче и скључиво 
са знања него и тона, начина на који се ријечи и зговарају, манира. 
Откривење се, како Дерида под сјећа, не отвара само  за гледање или 
контемплацију, не само да се види него и да се чује. Крај метафи зике 
је у до слуху са појавом претенцио зног, ви соког тона који акценти-
ра и звје сно ст смрти и пројектује фатално мје сто ег зи стенције, а да 
би се омогућавало откривење, одно сно ра зоткрила мудро ст жи-
вота,  задобила вје штина опхођења и очувала тајна бив ствовања. 
Начин и зговарања ријечи је начин догађања субјекта, не само стил 
којим се одређује него и ефект који потврђује његово никад бе-
зинтере сно или не-индиферентно (ту)бив ствовање (чак и онда 
када се у и зговарању пер сонификује сами духовни  закон или глас 
који га инкарнира). Дерида се у поменутом тек сту о сврће на Кан-
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тово  запажање да је Платон, објављујући се као Академичар ( за ра-
злику од Платона – аутора Пи сама, учитеља и по шиљаоца), отац ег-
залтације у фило софији - и стина нехотимично јер је регре сивно (а 
не прогре сивно) примјењивао своју интелектуалну интуицију да би 
обја снио могућно ст синтетичког пора ста а приори (в. Дерида 1995: 
31-32). Апокалиптичка е схатологија је, и из тих о снова, својевр сно 
 зарицање на коначни догађај ап солутне свјетло сти који се и (ин)
тонално омогућава. у том сми слу, и спратимо Дериду овдје до краја, 
апокалиптичким тоном, до зволићу си рећи, субјект је у вољи да 
и зра зи не што, а то не што је сте и стина коју открива или тајна о 
свр шетку. у апокалиптичком тону, вриједи то и стаћи, увијек по-
стоји превој који најављује (катакли зме, ката строфе, огањ,  Сотона, 
 звијери, блудничење, вавилон ски синдром...), а који, у су штини, 
о значава жељу  за свјетлом, будно шћу, жељу  за и стином. Нема  зато 
и стине о апокалип си која није и стина о и стини. И стина апокалип се 
је сте, помјерајући ову интерпретацију ка ра зумијевању ситуације 
субјекта, и стина е схатологије субјекта у виду од су ства по сљедњег 
суда као  за снивајуће могућно сти новог почетка.2 Отуд доминација 

2 а. Питање о догађању по стмодерне је, како се овдје на стоји демон стрирати, темеље-
но у ра зумијевању природе краја и као краја без краја, ра зумијевања природе (ди с)
континуитета, евентуалног прела за или тран сформације у модернитету, на концу и 
као питање ра злике. Волфганг Вел ш, у Петој глави књиге на ша по стмодерна модер-
на, прегледно и злаже о сновне фило соф ске по зиције по стмодерне: од Ватимове те зе 
да је крај модерне о значен појавама Ничеова пер спективи зма и хајдегерове реин-
терпретације традиционалне метафи зике, преко фукоове проблемати зације прекида 
 знања и ди сконтинуитета (17. вијек – од традиционалне ка кла сичној епи стеми и 19. 
вијек – од кла сичне ка модерној епи стеми), Деле зовог ра зумијевања ра злике у контек-
сту ри зома и Деридиног - у контек сту ра суто сти, до кон ституи сања критичког набоја 
по стмодерне у фило софијама Рортија, бенхабибове, хуи сена, фо стера и Џејм сона, те 
Лиотаровог (по Вел шу) програм ског тек ста По стмодерно стање из 1979. године и Ра-
скола из 1983., шпемановог е сенцијали стичког по стмодерни зма и хаберма совог ре-
видирања (по ст)модернитета. По зиција коју ни сам навео је  за и здвајање колико се у 
и стој може најја сније реги стровати по сљедица нихили зма,  што умногоме пред ставља 
ег зеге зу пе сими зма, а држи да прелаз има природу метаморфо зе која, кафкијан ски, 
не може да се препо зна у реги стрима диференцијације. Дакле, супротно Дериди, бо-
дријар, о чијој је по зицији и здвојено ријеч, опажа немогућно ст да се ми сли ра злика, а 
та немогућно ст је о сновно свој ство индиференције и хипертелије које води губљењу 
друго сти у радикалном пои стовјећивању реалитета. хегелов концепт дијалектике који 
се ра звојно профили ше унутар телеологије духа,  што чини најви ши и зраз модерне, 
тако нала зи своју довр шено ст. умје сто краја и сторије који се у спо ставио у суду духа 
догађа се његова прева зиђено ст у ферментирајућем и ску ству хипер-реалитета.

 б. Покренуто питање о природи прела за, а у контек сту могућег читања приповједачке 
структуре субјекта, може се по ставити и као питање догађања по стмодерне у срп-
ској књижевно сти, а то је сте битно питање на ше стварно сти. Наиме, све оне културе 
које ни су одређене по стојањем фило софије као си стема, бивају одређене  збивањем 
бића у је зику. Књижевно ст је, према томе, у нама матерњој култури, евидентни на-
чин  збивања бића и, у том сми слу, битно подручје фило софирања као нама нужно 
при стајућег ( само)ра зумијевања у је зику. Питање о догађању по стмодерне у срп ској 
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п сихоналитичког ди скур са и интервентно-дијагно стичко читање 
тек ста. једно ставно, субјект тражи причу јер тражи и ску ство при-
су ства у приповиједању. Прича није, дакле, ту тек приче ради. При-
чати причу  значи бити субјект кон ституи сан причом - која је сте ту 
да би била и спричана.3 

Овдје је било битно препо знати дво струки процес идентифико-
вања фабуле и лика, а ту је, по Рикеру, дат одговор на Кантову трећу 

књижевно сти бива  зато питање које се тиче на ше нај стварније стварно сти. Су срећући 
се са и ску ством нихили зма са прела за из 19. у 20. вијек и и ску ством хипер-реално-
сти са прела за из 20. у 21. вијек и знова питамо:  шта потро шена стварно ст има да по-
нуди? Одговор: ни шта...- или причу пра знине и неутемељено сти. Како сам то питање 
већ третирао у тек стовима нихили стичко и ску ство идеје у реали зму Радоја Домано-
вића - читање приповједачке структуре субјекта и Балкан: о стрво пу сте чежње  за 
сми слом или о једном оп стајању у кругу - очитавање ег зи стенцијалне неопходно сти 
приповиједања у фанта стичном реали зму Видо сава Стевановића, о стаје ми  да поно-
вим: за срп ску про зу ту, у и ску ству неутемељено сти и пра знине, отпочиње ера, може 
се рећи, ди сконтинуитета која ће понудити у слове  за довр шење модернитета у начину 
обликовања приче. Из и ску ства ег зи стенцијалне неутемељено сти, аутор, међутим, још 
увијек не мора инвентирати причу јер је пронала зи, у њеној скрајнуто сти, као фермен-
тацију и сториј ских догађаја - ту гдје је она најближа и најнеминовнија. И стовремено 
се опажа да књижевно ст не може бити пут ка животу уколико пи сац није онај који је 
удаљен о живота. Такођер, књижевно ст није у по зиву да буде живот, нити његов суро-
гат, нити његова суп ституција. Реали зам је и зраз нај стварније стварно сти и времена у 
којој је она још била могућа. Нај стварнија стварно ст је сте регре сија приче која се са-
плела о ( свакодневну) стварно ст. Реали зам 19. вијека је по сљедица довр шења романти-
зма у нихили стичком и ску ству идеје. То је довр шење увијек драматично, па онда и 
није  зачуђујуће да се реали зам, у име и збављења субјекта, у спо ставља преко нереали-
стичких литерарних сред става. Реали зам 20. вијека, међутим, наративно регре сира у 
огољавање стварно сти преко њеног стварно сног и ску ства, преко ра стемељене ег зи-
стенције. Ни шта(вило) је у 20. вијеку, након прева зиђених стратегија одбране и потро-
шеног напора о сми шљавања свијета, прихваћено. фило софија ап сурда и акомодирање 
бе сми сла као кори снијег по живот у умјетно сти и литератури нала зе свој и зра з. уколи-
ко се по стмодерна срп ска књижевно ст де сила онда своје поријекло може препо знати 
у периоду наративног ди сконтинуитета којему не припада - него је омогућава: ег зи-
стенцијални реали зам у 20. вијеку. Модерна, онолико колико је кон ституи сана преко 
драме на стајања и не стајања субјекта, допире до времена прела за обликујући се у ег зи-
стенцијалну драму наративног ди сконтинуитета. По стмодерна у срп ској књижевно сти 
се, потом, из инерције ди сконтинуитета може препо знати у догађању краја линеарне 
структуре романа у Ха зар ском речнику Милорада Павића, отклањању тен зије и змеђу 
почетка и краја, потоњом афирмацијом приче и читаоца у одно су на аутора (Предео 
сликан чајем, По следња љубав у цариграду,...), у приповједачком одмарању од фатал-
них стратегија идентификације са и сториј ским догађајем и великим нарацијама у 
Фами о бицкли стима и на граловом трагу Свети слава ба саре, те наративном дијагно-
зирању кри зе аутор ског  запо сједања почетка приче или, уоп ште, у евидентирању кри-
зе стварно сти која нуди причу и ситуације нужно сти инвентирања приче као о снове 
романа у цинку Давида Албахарија.

3 „у Ари стотеловој Поетици корелација и змеђу и спричане приче (дјеловања) и лика је 
напро сто по стулирана. Она ту и згледа тако тије сна да поприма форму једне суборди-
нације. И уи стину, у и спричаној причи са њеним карактери стикама једин ства, унутра-
шњег ра шчлањивања и потпуно сти које су творевине компо зиционе операције фабу-
ле, лик кроз читав ток дјеловања има један идентитет који је корелативан идентитету 
саме приче.“ (Рикер 2004: 150)
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антиномију, на спор те зе (по стављања идеје  започињања једног кау-
залног ни за) и антите зе ( супрот стављање ни за једне пове зано сти 
без почетка и без прекида). Прича отклања антиномију тако  што 
лику даје иницијативу да  започне један низ догађаја, а да тај поче-
так, како је већ и стакнуто, не пред ставља неки ап солутни почетак, 
неки почетак времена. Прича даје приповједачу, субјекту, могућно-
ст да одреди почетак, средину и крај неке радње. Дакле, да фабу-
лира. Прича је у времену и креће се у времену с оне стране тен зије 
те за/антите за. Ово бива једна унутра шња дијалектика лика, једно 
доживљајно једин ство живота које преко неу склађено сти компо-
нује радњу. Приповједачки структуиран субјект се никад онда не 
може ни комплетирати у себи. у потра зи је  за другим,  за оним који 
слу ша и има добру вољу да чује. Добра воља је о снов ди скур зивне 
херменеутике субјекта која води могућем опра штању које се јавља 
као отвореност интерпретације, а не као моћ суђења. Приповије-
дање поприма свој сми сао преко субјективног  захтјева  за себе-при-
знавањем. Прича, према томе, има сми сао јер нас се тиче, јер нам 
не што  значи, јер је  значајна, јер субјект брине  за себе али не припа-
да само себи. без другог, субјект не би могао бити рекон ституи сан, 
или, како Рикер и стиче, причу о на шем рађању и смрти комплетира 
други... Рећи се може и овако: причу комплетира други као свједок 
рађања и смрти субјекта. Овиме не намјеравам ап солути зовати 
било коју по зицију, па ни по зицију другог… Зато и треба и стаћи 
да је други при сутан јер се субјект не може порећи. херменеутичка 
метаморфо за стату са субјекта отвара тему друго сти, пер спективи-
зма, ра злике, плурали зма,...; а ту се већ, рецимо херменеутички, учи 
оп стајање у кругу, дакле, без и сториј ског рје шења. И сторија је ни-
шта ви ше од приче, у битном сми слу интерпретација субјекта која 
и звире из и сторично сти нера зумијевања као њеном о сновном ак-
сиоло шком квалитету. умје сто ин си стирања на синте зи формалне 
логике и морала, треба се ода звати сабирајућој де зинтегрално сти 
коју диктира живо  збивање свијета. Нера зумијевање припада пое-
тичкој мјери свијета (не логичкој, не техничкој) и треба да се живи. 
О сновни принцип те мјере је сте брига, старање, не само како доћи 
до морала и до и стине – већ како са и стином и моралом живјети; 
одно сно како преживјети су срет са и стином и моралом. Стил, ко-
лико није категорија, о стаје људ ско у (на) дјелу којим би се субјект 
чинио прихватљивим и подно шљивим. Зато нити наука, нити 
и сторија немају примат, него умјетно ст и књижевно ст, не логичко, 
нити е стетичко, него е стет ско. Не скептици зам, него религио зно ст 
која верује у лаж умјетно сти. у том и за зову и стина о апокалип си 
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је сте: апокалип са апокалип се! Ап солутна и стина, и стина у неком 
објективном сми слу, никада није у шла у овај свијет. Да је сте до-
нијела би укочено ст и смрт. у темељу науке јесте морали зам који, 
неи скрено, императивно тражи и дока зује и стину. Метафи зичка 
воља  за неи стином,  за чулним свијетом,  за животом, је непореци-
во јача од њене воље  за и стином. И стина, сљед ствено, при су ствује 
у ра суто сти. А у умјетно сти при су ствује – и и стина не-и стине и 
и стина у својој су штини. Сми сао књижевно сти је да очува добру 
вољу  за привид или догађање љепоте и у сми слу вјере у не-и стину, 
а онда да открије и стину у њеној су штини…  Су штина и стине је сте 
тајна. Тако се субјект - очуваван приповиједањем у су штини и стине 
– очувава у својој тајни. је зик, када приповједа, у својој стварно-
сти је  зато метафоричан и алегориј ски. Ријеч се и зговара на начин 
да би се субјект у откривању прикрио  што чини сми сао aletheia-е. 
Метафора по стаје симболом када је и зражена судбина народа у ње-
говој тајни или у ономе о чему се обично не говори… Апокалип са 
апокалип се! Антиномија која, логички неоправдано, отвара једну 
могућно ст живљења. А ту, већ, прича губи свој крај…
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summary
Postmodern destruction of the narrative structure of grand style and its tendency to over-

come an epochal thought escalates in an attempt to annihilate the position of the subject which 
is established in the constitution of a linear relation between the beginning and the end, birth 
and death. This paper correspondingly demonstrates that (post)modernity is conditioned by an 
existentially undeniable presence of the subject and a (dis)continuity of its narrative reconstitu-
tion within a desire for a new beginning. an investigation of the status of a relation between 
postmodernity and modernity is conceived here in reference to derrida’s, fouceault’s, levinas’ 
and riceour’s perspectives, and is an attempt to understand the condition of transference and 
the meaning of the story about the nature of the end. in this attempt the following themes are 
exposed: a. truth, morality and understanding the relation between love, pain and death; b. hu-
manism as a synthesis of (the)formal logic and ethics, modernity as moral-aesthetical anthropol-
ogy; c. linear structure of time, history and the absence of climax; d. Postmodernity and onto-
logical neutralisation of (a drama of) the subject; e. universality, totality and neutrality, tonality, 
speech and style; f. apocalypse and eschatology, the final judgment, intonation and revival of 
the problem of the end; g. Metaphysical will for non-truth. Beauty and mystery as the essence of 
truth; h. The subject and its narrative reconstitution. The subject and plot making; i. The subject, 
non-truth and the revelation of the possibility of living. an apocalypse of the apocalypse and the 
story which has lost its end… 

Keywords:subject, apocalypse, narration, (dis)continuity, truth, morality, death, will, (post)
modernity
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По стмодерна се може сагледати као низ појединачних аутор ских 
рефлек сија и прихватити у спо знаји да је управо у индивидуали зму 
она релевантна и да су оп што сти и универ залије  за њу секундарне. 
Овакву слободу срп ска култура те шко ће поднети, по себно  зато  што 
су  за њу т зв. епохалне и универ залне вредно сти одувек биле дале-
ко и знад сваког субјективитета;  штави ше, срп ској култури дубин-
ски је страна идеја да мало и лично садрже велико и оп ште, по што 
она прихвата само ек сплицитну грандио зно ст, очигледне синте зе, 
 Сми сао који се баш таквим и пред ставља! Опа сно ст и апокрифно ст 
доживљаја и зраженог у на слову овога рада није у његовој привид-
ној самоуверено сти, него најпре у све сти о томе да је свако читање 
легитимно и да су стога ра зличити начини рецепције (перцепције) 
подједнако валидни – јер, фрагментарно читање  већ одавно је до-
минантније од читања (и памћења) целине и континуитета: дакле, 
у крајњој ин станци – која од 21. века по стаје антипериоди зациј ска 
– по стоји само индивидуално пи сање и индивидуална перцепција 
напи саног, а сваки колективни а спект уметно сти и духовно сти 
и ска зује се као лажан и привремен.

Кључне речи: субјективитет, логоцентри зам, по стмодерна, 
фрагментарно ст, читање, фикционално ст, књижевно ст

Срп ска књижевна критика и културна јавно ст прерано су (и 
 злурадо!) сахраниле по стмодерни зам, као  што су веома ка сно по-
стале све сне његовог по стојања и релевантно сти. Ако се и зу зме 
рана Палаве стрина студија о по стмодерни зму схваћеном у кључу 
т зв. „критичке књижевно сти“ ( што ипак није су штина феномена!), 
прво о сми шљеније откриће по стмодерне код нас објавио је тек 1992. 
Алек сандар јерков у антологији срп ске про зе по стмодерног доба. До 
тада су бројни аутори – укључујући и мене самог – полу стидљиво 
и ви ше у згред помињали тај појам поводом нове књижевне про-
дукције, али су били склонији неким другим одређењима („млада 
срп ска про за“, „нова про за“, „форми зам“ и  сл.), као да су  за зирали 
од нечега  што је у свету већ одавно била не спорна цивили зациј-
ска чињеница. Да ли је  реч о идеоло шким недоумицама и  зебњама 
карактери стичним  за о самде сете године про шлог века, или тек о 
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пукој нео све штено сти водећих стваралаца, можда чак и њиховој 
веома традиционалној жељи да себе виде и зван било којег контек-
ста епохе?! С друге стране, увид у продукцију ка сних седамде сетих 
и раних о самде сетих по сведочиће да се никако није радило о ка-
шњењу срп ске књижевно сти и културе  за свет ским токовима,  за 
 шта је она и иначе бивала – углавном неоправдано! – критикована 
управо од интелектуално анахроних критичара и и сторичара....

Ако су  занос и у спон по стмодерне почетком 21. века ди скретно 
утихнули у свим димен зијама (од је зичко-уметничке, преко мулти-
медијалне, па све до интерпретациј ско-ди скур зивне), по ставља се 
питање  шта је до шло по сле ње, не зави сно од тога  што она није и шче-
зла нити и сцрпела своје могућно сти?! Те за да и зве сни неореали зам  
увек следи по сле арти стички оријенти саних праваца и епоха, само 
је делимично тачна, јер такви правци и епохе углавном окончавају 
манири стичким врхунцима, по сле којих дола зи повратак и зворној 
литерарно сти: она пак никако није у реали стичком миме зи су, већ 
у једно ставном причању приче, или најједно ставнијим  видови-
ма пе сни штва, дакле - у по ступцима и  значењима који се супрот-
стављају уметно сти схваћеној као ерудитном, комплек сном и ком-
пликованом феномену. Ди скутабилно је наравно да ли у на ше доба 
такав повратак уоп ште може да се догоди с об зиром на сложену 
и сваком до ступну информативно-традициј ско-интертек стуалну 
мрежу, али је још ди скутабилније да ли политички коректна (или 
некоректна), ква зиангажована и п сеудореали стичка књижевно ст 
(каква поку шава да се афирми ше на на шој културној сцени!) пред-
ставља до стојну и адекватну  замену  за још увек НЕИ СТРОшЕНИ 
по стмодерни зам?! Да ли неве што, сирово упу штање у тренди-те-
матику п сихоло шке, социоло шке или и сториј ске вр сте пред ставља 
праву интелектуалну и вредно сну апокалип су, а не по стмодерно 
пи смо које се са појмом апокалип се (и његовим бујним контек-
стом) понајви ше поигравало?!  Са колико се и стин ских аргумена-
та управо  за по стмодерну ве зивала идеја свеколиког Краја: краја 
столећа-миленијума ( што су хроноло шке категорије), смрти бога 
( што је теоло шки проблем), краја и сторије и идеологије ( што су 
циклични цивили зациј ски проце си), кри зе вредно сти и идентите-
та ( што је етичка и п сихоло шка проблематика), краја уметно сти и 
књижевно сти ( што је само поетичка  законито ст која подра зумева 
смену старих и дола зак нових парадигми)...?

Чини се да су најљући противници по стмодерне поку шавали да 
је ди сквалификују овим лажним аргументима, по што су схватили 
да ће је те шко функционали зовати и употребити у ра зне утилитар-
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не сврхе –  што иначе пред ставља традиционално очекивање некре-
ативних, нормативних, припро стих духова, када је реч о књижевно-
сти, уметно сти, фило зофији па и науци. И не догађа се први пут у 
и сторији цивили зације, само су ква зиаргументи ра зличити: треба 
ли - сходно наведеном - под сећати да је једна бриљанта појава ка-
кав је кла сици зам у 18. и 19. веку критикована као неоригинална 
и плагијатор ска, или да се међуратна авангарда отпи сивала као 
де структивни ек сперимент и антиуметничка претња самом си-
стему Културе (тј. културоло шком канону ствараном од почетака 
цивили зације)?! увек се радило о томе да духовно ст која нема ја-
сну употребну, практичну димен зију (па макар и ону педаго шку, 
 значењ ски поучну!) ваља обе звредити и релативи зовати, те случај 
„апокалиптичне“, „ларпурларти стичке“ и „књи шке“ по стмодерне  
није нов: стога не чуде перманентна негодовања бардова срп ске 
књижевно сти о њеној анационално сти и глобали зму (недавно се, 
рецимо, огла сио Д. Михаиловић), која од девед сетих имају увек и сти 
идеоло шки карактер. Заи ста, како интерпретирати књижевно ст 
чија је су штина луди стичка, која не претендује на „илу зију веродо-
стојно сти“ и не крије своју ар скомбинаторично ст, како је  зау здати 
и упрегнути у кола „о збиљних“, универ залних и епохалних порука, 
садржаја,  значења?! Како при знати и стин ски пораз логоцентри-
зма и дати право привидној нео збиљно сти, како прихватити да 
илу зиони зам може бити реалан, како ми стификацију и недво сми-
слену фикционали зацију ра зумети као стварно релевантну?! Мо-
жда је једини одговор у промени начина ми шљења, у промени ви-
шемиленијум ског поимања књижевно сти и духовно сти уоп ште, у 
при знању чињенице да смо сведоци апокалип се про светитељ ског 
света (а у ствари, света утемељеног у антици као корену модерне 
 западноевроп ске цивили зације), света који се и стро шио не  због 
по стмодерни зма него  зато  што је почивао на ограниченим и крат-
корочним преми сама.

у том контек сту, по стмодерно доба може се схватити као епоха 
која ука зује на почетак једне будућно сти у којој ви ше ни шта неће 
бити и сто, не само на духовном него и на и ску ствено-материјалном 
плану (т зв.„ стварно ст“). Као  што су књижевно ст и уметно ст бе-
скрајно про шириле своје границе (тачније, о својиле про сторе где 
границе ви ше не по стоје и где књижевно-уметнички артефакт 
може бити  СВЕ!), у шав ши неопо зиво у сферу виртуелног и мулти-
реалног (чему су пре судну потврду дали електрон ски, дигитални 
медији), тако је и мони стичка слика света у оп штијем контек сту 
и збледела да би се почели промаљати обри си једне са свим отво-
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рене, полицентричне ви зије. Питање субјекта који је наи зглед  по-
стао ирелевантан („ смрт аутора“ и  сл.)  замењено је алтернативним 
субјективитетима, могућим стварно-не стварним идентитетима 
који се из дела у дело могу мењати (или по стојати и стовремено) по-
пут електронских адре са или профила на феј сбуку. Ако се у зме у 
об зир чињеница да се време перманентно убр зава (а сходно томе и 
ход И сторије!), водећи ка соп ственој релативи зацији, онда по стаје 
ја сно колико је ап сурдна чежња  за традиционалним категоријама 
(укључујући и апокалип су као крај и почетак у и сти мах!) и коли-
ко је потребно спо знавати и проми шљати ствари на начин коре-
спондентан проце сима 21. века и трећега миленијума. То у крајњој 
линији  значи да по стмодерна као стање духа и као књижевни пра-
вац не ег зи стира попут минулих феномена ове вр сте, те да про-
блем њеног окончања и сумирања о стаје отворен барем онолико 
дуго колико буду потрајале нове цивили зациј ске преми се чији је 
интегрални део: у сваком случају, њено на слеђе је сте продуктивно 
и о стаће продуктивно до неког преокрета који ће бити снажнији и 
универ залнији него  што је то нови књижевни правац, нова фило-
зофија или нова идеологија.

Пророци Краја, они коју су по стмодерну видели као пуку дека-
денцију и сумрак једног великог уметничког и духовног ра звитка 
( зачетог још у антици), превидели су су штин ске, онтоло шке про-
мене не само у уметно сти и духовно сти него и у самој стварно сти и 
њеном доживљају:  зато сам се и пробудио једног 1. јануара у трећем 
миленијуму, а да се ни шта епохално није  збило, јер су епохална 
 збивања уи стину почела  знанто раније.  Али та епохална  збивања 
ви ше се не де шавају као прекретница, преврат, већ су скривена и на-
ликују пре малим и скли знућима из континуитета него коперникан-
ским обртима: можда баш  зато  што је цивили зација тако дуго била 
окренута ка споља – како у сми слу и страживања споља шњег света, 
тако и у сми слу популари зације и примене унутра шњих открића 
( шта би, на пример,  значила шопенхауерова фило зофија да није 
канони зован као кла сик,  шта фројдова п сихоанали за да није поче-
ла ма совно терапеут ски да се употребљава...). Колективни, оп шти 
си стем вредно сти понео је и помињане пророке Краја и не треба 
им  замерити  што ни су били кадри да уоче како је управо тај си стем 
већ одавно у самртном ропцу: прои звољно ст новог индивидуали-
зма која на прела ску из 20. у 21. век по стаје све очигледнија донела 
је и ра зми шљања о будућој цивили зацији у самљеника који кому-
ницирају готово и скључиво у техно сфери. без об зира да ли је тај 
футур 2010. године већ о стварен као пре зент (под сетимо, ствар-
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но време убр зава се – или су то времена из Ајн штајнове четврте 
димен зије?), очито је да универ залне и ма совне категорије ви ше 
ни су нужно ст већ ствар слободног (прои звољног!) и збора, да неке 
личне, са свим приватне мултипликоване реално сти творе адекват-
не си стеме вредно сти и да стога субјективни доживљаји ра зновр-
сним феноменима дају сми сао (док т зв. „објективни“ сми сао делује 
као фикција, или у бољем случају – пука конвенција!). једно скоро 
интровертно цивили зациј ско окретање ка унутра, на чијем фону 
дру штвена ек стровертно ст (углавном  за снована на по средним, а не 
непо средним и ску ствима!) делује као морално-хуманитарна нор-
ма, дакле такво окретање су штин ски помера тежи ште са споља-
шњег ка унутра шњем ко смо су - допуњавајући древно алхемиј ско 
правило да су макроко смос и микроко смос И сто идејом да је овај 
други ипак драгоценији, важнији и – и стинитији. Када ово сагле-
дамо из пер спективе књижевно сти, ра зумећемо  за што је већ данас 
те шко бе зре зервно типовати на то  шта је сте кла сична национална 
и свет ска ба штина (а сутра ће такво типовање бити скоро немо-
гуће),  за што је такође сам појам „кла сика“ у уметно сти речи девал-
виран по што о слобођеном читаоцу релевантни могу бити и Ан-
дрић и Мир јам (у ра зним рецепциј ским кодовима, тим пре  што су 
обе сми шљени чвр сти канони уку са!), те  за што ја по сле свега наме-
равам да напи шем Моју приватну и сторију књижевно сти ( студију 
без иједне фу сноте и теориј ског дока за!) - као синте зу која ће довр-
хунити Дамјановљева и страживања на пољу науке о књижевно сти 
током по следње три деценије...

Тако се на крају овога тек ста аутор вратио његовом почетку, 
садржаном у самом на слову и првој - дакле најважнијој те зи! Чак 
и ако би се на један анахрон начин могло ра зми шљати о  завр шетку 
сложених проце са на званих по стмодерном, они уи стину трају до-
кле год живи моја Књижевно ст (у свим видовима којима се бавим). 
Да ли је она (а са њом и по стмодерни зам!) жива само онда када 
је конкретно и спи сујем, или још ви ше након тога – када се упути 
кроз  про стор и време (па и оно које дола зи по сле ауторове фи зичке 
смрти)?! Ако је субјект по стао Закон (а је сте!), ако је микроко смос 
важнији од т зв. макроко смо са (а је сте!), онда се и по стмодерна 
може сагледати као прева сходно индивидуална категорија (тј. као 
низ појединачних аутор ских рефлек сија!) и прихватити спо знаја 
да је управо у том индивидуали зму она релевантна, да су оп што-
сти и универ залије  за њу секундарне, те да њено де шавање је сте 
и биће перманентно све док оп стаје макар и једна једина реч пи-
сана по стмодерним пи смом. Ово није утопи стичко-оптими стичка, 
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романтичар ска ви зија већ ви зија која отвара нове погледе и на ком-
плетно литерарно и духовно на слеђе: чини ми се да су се коначно 
стекли у слови да свака лична рецепција тога на слеђа добије одређе-
ни легитимитет (у  зави сно сти од формата самога реципијента). 
Овакву слободу срп ска култура те шко ће поднети, по себно  зато  што 
су  за њу  т зв. епохалне и универ залне вредно сти одувек биле далеко 
и знад сваког субјективитета;  штави ше, срп ској култури дубин ски 
је страна идеја – страна колико и алхемија, хаику и  сл.! - да  мало и 
лично  (тј. микроко смо с!) садрже велико и оп ште, по што она при-
хвата само ек сплицитну грандио зно ст, очигледне синте зе,  Сми сао 
који се баш таквим и пред ставља!  Срп ска култура је чак поно сна 
на своју инертно ст и увек је спремна да  ра зличите и битно друга-
чије (па и овакве!) ви зије одбаци као нео збиљне, ек сперименталне, 
и суви ше алтернативне, не свр си сходне са станови шта некаквог 
„мејн етрима“ - а који она сама у сваком нара штају и знова мање-
ви ше потврђује и канони зује. баш  зато она није кадра да барем 
као равноправне вредно сне и традициј ске одреднице доживи Вука 
и Кодера, Андрића и авангарди сте, Добрицу ћо сића и Радомира 
Кон стантиновића, на пример: кажем барем као равноправне, иако 
је ја сно да се упорно и до до саде „ здравора зум ски“ пренагла шава 
управо линија Вук-Андрић-ћо сић, а о стале – поменуте и непоме-
нуте – маргинали зују и омаловажавају (мада је питање који би ау-
тори  за и стин ски о слобођеног читаоца – о слобођеног прев асходно 
од рецепциј ских кли шеа и валори зациј ских стереотипа -  били и за-
зовнији).

Ако се у овом контек сту не што  значајно не промени (а проме-
не сен зибилитета и перцепциј ских парадигми данас су важније од 
и стро шених и прева зиђених промена праваца, поетика и сл.), срп-
ска култура неће оп стати у наредном веку, а моја ра зми шљања биће 
још ирелевантнија од књижевног ек сце са („алтернативе“), јер неће 
имати ко да их подцени или прогла си нео збиљним. По стмодерни-
зам је коначно схватио да је фикционално ст (тачније - виртуелно-
ст) прави и једини  дом књижевно сти, уметно сти и свих духовних 
ди сциплина:  зато је су штин ско о свајање тог дома и тих про стора 
важније  за будућно ст него о свајање про стора т зв. материјалне 
стварно сти. На словну синтагму могао бих допунити (мада ми се 
чини да се таква допуна подра зумева!) и гла сила би овако: док ја 
пи шем, по стмодерна се де шава и де шаваће се докле год по стоји ма-
кар један читалац мојих тек стова. Опа сно ст и апокрифно ст овакво-
га мога доживљаја није у његовој привидној самоуверено сти, него 
најпре у све сти о томе да је  СВАКО читање легитимно (дакле, нема 
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ви ше категорије „повла шћених“ читалаца и судова) и да су стога ра-
зличити начини рецепције (перцепције) подједнако валидни – јер, 
фрагментарно, „цик-цак“ читање (а по себно одговарајуће у свајање 
и памћење својевр сног „ре зимеа“ дела) већ одавно је доминантније 
од читања (и памћења) целине и континуитета: дакле, у крајњој ин-
станци – која од 21. века по стаје антипериоди зациј ска – по стоји 
само индивидуално пи сање и индивидуална перцепција напи саног, 
а сваки колективни а спект уметно сти и духовно сти и ска зује се као 
лажан и привремен. Дакле: док ја пи шем, по стмодерна се де шава, а 
када ви ше не будем пи сао, де шаваће се и даље...

Savadamjanov
WhILeIAMWrITInG,poSTModernISMIShAppenInG

summary
Postmodernism can be conceived as a series of separate reflections by individual authors 

and thus accepted in the awareness that it is precisely in individualism that it is relevant and 
that generalities and universalities are of secondary importance to it. serbian culture will find 
such freedom difficult to tolerate, since it has always regarded the so called epochal and univer-
sal values as the ones set high above all subjectivities; furthermore, the idea that the small and 
personal contain large and general is profoundly foreign to serbian culture, as it accepts only 
explicit grandiosity, obvious syntheses, Meaning presenting itself precisely as such! The danger 
and apocryphalness of the experience expressed in the title of this paper is not in its ostensible 
self-confidence, but primarily in the awareness that each and every reading is legitimate and 
that different ways of reception (perception) are hence equally valid – fragmentary reading has 
now for long been more dominant than reading (and memorizing) the whole and continuity: 
therefore, given the ultimate instance – which becomes antiperiodizational from the 21st century 
on – there are only individual writing and individual perception of the written, whereas each 
collective aspect of art and spirituality articulates itself as fake and temporary.

Keywords: subjectivity, logocentrism, postmodernism, fragmentariness, reading, fictional-
ity, literature

Прихваћено за штампу септембра 2010. 
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еуКАЛипСепоСТМоДеРНиСТиЧКе
ЛиТеРАТуРе

у раду се е сеји стички преи спитује еукалиптина димен зија 
( закон,  завет, си стем, центрирање) по стмодерни зма. Отварајући 
питања по стмодернитета као модерни стичке апокалип се, опи-
сује се њена, и поред ди семинативне отворено сти, тотали зујућа и 
 затварајућа поетика. И стовремено се отвара питање неке будуће, 
по ст-по стмодерни стичке парадигме.

Кључнеречи: по стмодерни зам, апокалип са, еукалип са, бог 

Од момента када су моји пријатељи, ја смина Теодоровић и Же-
лимир Вука шиновић,  злоупотребили моје пријатељ ско одбијање 
да уче ствујем у раду округлог стола (По ст)модерна, апокалип са и 
књижевно ст, и као координатори ме укључили у програм, када сам 
још ви ше, уме сто да с одупрем томе, по слао и на слов мога и злагања, 
од којега сам у међувремену и оду стао, већ тада сам о сећао да не-
мам  шта паметно да кажем уче сницима овог академ ског дружења, 
да сам немоћан да проговорим о теми, ва шој, својој теми, да мелан-
холија и и сцрпљено ст није само моје ви шегоди шње стање колико 
је то стање идеје или концепта по стмодерни зма. Меланхолија је, 
 заправо, онај модерни стички background мога ја, или по стмодерни-
зма, који је, рећи ће бодријар, до шао по сле великог модерни стичког 
пира, хипермодерни стичке журке (в. бодријар 1991: 22). Али  шта 
онда о стаје background меланхолије? Нека вр ста и зотопије, мањка, 
депре сивног утопиј ског ра сположења, атопична боле ст Запада. 

Знао сам још тада – када су ме  злоупотребили и ни су прихва-
тили да ви ше не могу, не умем, да ћу  заправо утихнути ако про-
говорим – да нећу имати  шта да вам саоп штим, а  што већ раније 
ни сам негде рекао. Знао сам да и није неки и зговор ако кажем да 
бих се сада радије по светио неком лепом тек сту, и да као по следње 
трагове предаха сми сла читам један стих Ра стка Петровића или је-
дан стих Воји слава Карановића. Знао сам да не смем да вам лакон-
ски кажем да ме „боли уво“  за по стмодерни зам, а камоли  за вас – 



БошковићД.

84

иако је можда баш тако –  за све нас овакве, по стмодерне академ ске 
делатнике, да се ни сам у срећио  што сам по стмодеран, али да ме је 
баш по стмодерни зам увео у свет литературе, фило зофије, теоло-
гије и културе и, једним делом, учинио да будем овакав какав је-
сам, дакле, меланхоличан, и згубљен  за свет, али благ, као Андрићев 
ћамил. Од ћамилове меланхолије као по следице не срећне љуба-
ви, до његове меланхолије као лица Другог – јер љубав, као мањак, 
генератор је депре сије – нема ра стојања. И стог момента се све 
сурвава у пра знину на ших бића. А унутар те пукотине, оптереће-
ни жељом  за модерни стичким лепим (револуционарним, прогре-
сивним, утопиј ским) и на слеђем меланхолије, о стало је, као увек, 
да се ипак дефети стички  за штитимо бедемима ди скур са, идеоло-
шком коректно шћу, да своју интиму, уколико је  заи ста по седујемо 
– јер у по стмодерни зму на сиља има ви ше него икада –  за зидамо 
као највреднији део себе, опра штајући се уједно са њом, са собом. 

Зато, као и у је згру на ше интиме, тако је и у је згру по стмодерни-
стичке апокалип се, откривења и објаве скривена њена еукалип-
са,  затварање, концепт и ди скур с. у срцу објаве је, такође, упи сан 
 закон,  закон по стмодерни зма, али и  завет, саве з, обаве за, центри-
рање, еукалиптична димен зија апокалип се, која јој омогућује да уоп-
ште и буде апокалип са. По стмодерни зам је тако, као једна пре суда, 
као наш way of life, као само наш по стмодерни живот, једна предра-
суда, пренагљено  зау стављање, или увелико про шло ст, никаква ан-
тиципација. Можда само објава коју је модерни зам желео, чекао, 
ка којој се кретао, која се ви ше не објављује, јер се и стори зовала 
као објава, јер је по стмодерни зам као модерни стичка апокалип са 
о судио себе на еукалип су или на низ сукце сивних катакли змичко-
е схатоло шких сукце сивних апокалип си, јер је утопија којој о стаје 
да гледа у про шло ст и да не види будућно ст и  зато  што је целокупно 
концептуално и ску ство и сторије у си сала у себе. будући да је свака 
утопија једино цинична према про шло сти, као савр шено према не-
савр шеном, она је или  заборавља или се игра њоме, јер само собом 
не може: утопија не може себе да и смеје једино  зато  што је утопија, 
или само  зато  што то је сте, п сеудоутопија, она живи самопароди-
рајући се. 

По стмодерни зам се, као и свака друга концепција у и сторији 
срп ске литературе, најпре верификује као име, о суђено да се по 
предра суди и пре суди поима као живо, а  заправо је мртво од оног 
момента када је додељено. То се, дакле, већ  збило, па можда само 
живимо одживљено ст по стмодерни стичких и на ших имена. Али, 
живот се враћа имену, онако како се срп ски по стмодерни зам враћа 
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имену недавно упокојеног Милорада Павића, снажно колико је 
Павићево име било друго име  за по стмодерни зам, па је у њему, од 
самих почетака, већ била упи сана и смрт срп ског по стмодерни-
зма. Али и у његовом Речнику, и у његовој смрти, као превратима 
и преокретима, упи сана је бе смртно ст по стмодерни зма; у његовој 
бе смртно сти и витално ст по стмодерни стичке апокалип се. Зар већ 
није свети григорије Ни ски по стојање у богу видео као епекте зу 
(пролом, провалија, процеп) духовног човека схватајући не као 
онога који је „ стигао“ до најви шег степена спо знаје бога, него као 
онога који непре стано хрли  за увек новом, дубљом спо знајом бо-
жијег светла и и стине, као човека који кон стантно иде напред и 
дубље у тајну бога, па се и сама апокалип са, као и небе ски живот 
треба ра зумети у вечном напредовању у љубави, светлу и живо-
ту, где све савр шено у себи садржи под стицај да иде још даље. Зар 
није Дерида, 17 векова ка сније поновио не што слично, само на пла-
ну пи сма, тек ста, ди скур са, или Павић на плану поетике, жанра, 
романе скне тран сфигурације и сторије, и један и други,  заједно са 
светим григоријем опи сујући једну апокалип су у ра зликама без 
граница као на силно ( само)ограничење апокалип се у онтоло шки 
еукалиптичној структури Западног света.  

Па ипак, оду стајући од самонарицања, од еукалип се апокалип-
тичних на стројења мога бића, као и од Милорада Павића, имена 
 за живот и смрт по стмодерне срп ске литературе, не могу, иако је 
обаве за,  заветни еукалипту с, савез са вама, са мртвом драгом по-
стмодерном, да не што формалније проговорим о ономе  што је 
толико пута речено, о апокалип сама и еукалип сама савремене 
( срп ске) књижевно сти. Не могу, јер једино  што могу је сте да по-
новим низ оп штих ме ста, а баш то никако не могу. Можда ми  због 
свега тога о стаје само да будем још меланхоличнији и да,  заједно 
са вама, оплакујем смрт по стмодерне, која се није ни родила нити 
објавила, ту немогућу ситуацију можда не само једног имена које 
је обележило све и – ни шта: имена апокалип се које чува у себи 
 запи сан траг еукалип се, траг поруке која нам је упућена, коју ми 
једни другима упућујемо. Немамо смело сти да кажемо: ми смо по-
стмодерни сти, онако како су то, на пример, ек спре сиони сти гово-
рили  за себе, јер ра суто ст обаве зе и објава на ше наводне хермене-
утичке и културоло шке надмоћи и на ша смрт нас ућуткују. А суд, 
судњи час се већ догодио – модерни зам је и нама и по стмодерни зму 
пре судио или је то учинио по стмодерни зам самоме себи – и са њим 
је и згубљено оно немерљиво, ненадокнадиво, неи зрециво, оно  што 
је у имену, поетици и ви зији иживело свој крај. 
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Није ли онда по стмодерни зам наук о умирању и од су ству. А 
томе се, под сећа Дерида, нико научио није. По стмодерни зам није, 
дакле, само суд, кон структ, концепт, није не што  што се може нау-
чити. Као име живота, он је самоу словљено откровење, идентитет 
који нема идентитет, поетика надживљавања или преживљавања, 
чији сми сао, и поред свођења, никада неће моћи да буде сведен, чак 
ни из објаве соп ствене смрти. Та не сводиво ст, тај „ви шак“, они су 
живот – јер живот је само кретање у том „ви шку“, и то надживљава 
и у по стмодерни зму. Живети по сле своје смрти, по стмодерни зму 
је могуће  зато  што је све време свога по стојања живео од „ви шка“, 
ра злика, друго сти, био пре себе, по сле модерни зма, у својим сабла-
стима, у оном Другом  што нам се по сле по стмодерни зма јавља. 
„Можда  заи ста“, тврди Иглтон, „по стоји нека алтернатива свему 
 што имамо, можда у ствари додирује на шу кожу или нам прола зи 
кроз пр сте баш у овом тренутку: али смо немоћни да то именује-
мо, јер учинити то  значило би да смо га већ и збри сали“ (Иглтон 
1997: 35). А будући да то Друго још нема име, све се враћа имену 
по стмодерни зма, јер је то име нових, дола зећих ра злика у утопији. 
А, опет, ако га и када га будемо именовали, његово име неће моћи 
да оп стане без сенке његовог оца, по стмодерни зма, па је можда  зато 
и боље да га не именујемо. Надживљавање по стмодерни зма је сте 
 знак његовог живота, најинтен зивнијег могућег живота, или оног 
дола зећег,  заи ста оно страног и субвер зивног, који  заувек о стаје 
и зван на ших референтних и семиотичких оквира. 

 Проговорио бих сада о ономе  што интуитивно слутим,  што 
видим као то дола зеће, као оно при сутно у дола ску, у „Маран ата“ 
сваког, па и по стмодерни стичког откровења. Након и зди саја овог 
на шег по стмодерни стичког, по сточин ског и по стхумани стичког 
света, или на ше, личне смрти, као, дакле, након нуклеарног Армаге-
дона – који можда једини може укинути по стмодерни зам и који мо-
жда по стмодерни зам једино и жели – на слућујем дола зак бога Оца, 
богочовека, али не као метафи зичке монаде, него као ра зигране, 
у ра зликама, релацијама и друго стима једин ствено сти, динамич-
ни идентитет хри шћан ског бога који и поред двехиљадугоди шње 
традиције још увек није  заживео у Западном свету. Не схватљиво, 
традиционали стички, рећи ћете, можда и сме шно. Не схватљив, 
дакле, неподно шљив, трагичан и спа соно сан дола зак онога Оца 
који је личан, бе зу словна и бе зра зложна љубав, једно са  Сином 
и Духом, свима нама, а опет и стовремено ра зличит: и звор и на-
чело  заједни штва, онтоло шке и е схатоло шке личне  заједнице која 
је и звор на шег идентитета као личне  заједнице, прева зилажење 
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смрти кроз живот са онтоло шки лично Другим, једна онтоло шка 
диференцијација и идентитет и и зван и у овоме свету, апокалип са 
онога Оца,  Сина и Духа  Светога који су нам и зван логике, тек ста, 
онтологије и етике, обећали да ће доћи: „Да, доћи ћу скоро!“ (Откр. 
22, 20) Проговорио бих и по сведочио о томе, кажем вам, можда и 
снажније, у духу надетичког теоло шког хумани зма и теоло шког по-
ст структурали зма, али радије о стављам своје дивинације  за неку 
другу прилику, понављајући: „Амен, да дођи, го споде И су се!“ (Откр. 
22, 20).

Враћајући се у своју меланхолију, враћам се у оно модерни стичко 
у по стмодерни зму или кли зим у оно будуће, по сле по стмодерни зма. 
Можда меланхолија ипак није један од атрибута и онога  што дола-
зи: повратак субјекту, богу, интеронтоло шкој  заједници, повратак 
читању, не бе сполном, али ди семинативном, не програмираном, 
не заинтере сованом, али спа соно сно и згубљеном у бе скрају. Робо-
ти, рачунари, ве штачке интелигенције, ипак, како нам то говори 
на ше и ску ство и како их репре зентују филмови и књиге, као и по-
стмодерни људи, флуидних идентитета и симулативних обра зина, 
ни су срећни. Па  за што би смо ми то онда били, деца по стмодерне 
меланхолије среће, деца која ипак чекају оно  што се дочекати не 
може. 

Чекајући  за крај времена одложени дола зак го сподњи, о стаје 
ипак да вас под сетим на једну ботаничку чињеницу: по стоји јед-
на вр ста еукалипту са, на звано Silver dollar. Можда је у овој мета-
фори упи сана цена ( срп ског) по стмодерни зма, тржи шно-економ-
ска и маркетин шка вредно ст продукције на супрот културоло шкој 
вредно сти. И овој вр сти еукалипту са, као и (на шем) по стмодерни-
зму, одговара сунчано стани ште и тражи ме ста која ни су и зложена 
ветру, а од боле сти га на на шем климат ском подручју углавноме не 
напада ни шта. Отпоран на боле сти, преплануо од сунца, Silver dollar 
има о свежавајуће мири сну арому: уколико протрљате ли ст, опиће 
вас о свежавајући мирис еукалипту са. уколико, опет, протрљате ли-
ст неке по стмодерни стичке књиге, да ли ће вас опити о свежавајући 
мирис неи зрецивог, мирис по стмодерни стичког еукалипту са, или 
ћете схватити да сте одавно и згубили чула  за такву апокалип су.
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РазуМеТипРопАСТ.поСТМоДеРНоДоБАу
АпоКАЛипТиЧКоЈВиЗуРи

Полазећи од основне идеје апокалипсе као уништења на путу 
спасења, аутор се осврће на историју античке књижевност и на 
археологију постмодерног стања, да би затим описао неколико 
важних књижевноисторијских момената у савременој српској про-
зи од Радомира Константиновића до горана Петровића и Влади-
мира Тасића. Питање постмодерног стања повезао је са књижевно-
историјском динамиком, а код Доситеја и Његоша указује на архит-
рагове постмодерних стратегија. 

Кључнеречи: модернитет, постмодерна, апокалипса, разаутор, 
разеп, разроман, размера, разоткрити, хуманизам 

Апокалипса је инфлација пропасти. Оно што у њој зачуђује јесте 
несигурност уништења које, иако има размеру и интензитет, мора 
више пута да се понавља како би посао пропадања био доведен до 
краја. Највише изненађује, међутим, да је пропаст пут ка спасењу, 
да ће тек свет који се сурва у нигдину прићи коначно повољном ис-
ходу. А тамо нас чека питоми лав, онај стадијум који Ниче у слици 
насмејаних лавова није допуштао, па их нема ни у српској прози од 
Радомира Константиновића до Предрага Марковића, код којих се 
јављају Ничеови лавови, нити од црњанског до Киша и нарочито 
Пекића, код којих се јавља Ниче као мера нихилистичке предилек-
ције јунака или саме прозе. Тамо нас уз трон Спаситељев чека и 
спокојно јагње, какво Андрићева Аска у овоме свету никада није 
могла да буде. Тај детаљ пророчанства, који није ништа мање не-
сигуран но цело пророчанство, претвара слику неизбежног само-
уништења у религијску басну. Али ако би се само тренутак дуже 
цела приповест посматрала без оквира религијске драме, прича би 
сама по себи била баснолика и без ових животиња, јер би у њој по-
уку о спасењу доносили звер разарања и преблаго биће спасења за 
које смо, по Ксенофонту сасвим оправдано, претпоставили да мора 
личити на нас тако што ми личимо на њега. Да коњи имају бого-
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ве, богови би личили на коње, са чиме би се у златном руну било 
лако сложити. Да за људе има спасења, спасење би имало облик чо-
века па би и човекова историја била историја људскости, што она 
никада није била и по свој прилици неће ни бити, осим ако се ге-
нетском интервенцијом не измени кôд агресије и грамзивости. Ми 
смо данас у оном тренутку историје када грамзивост на још очиг-
леднији начин влада светом. још увек смо само јагањци на трпези, 
никако за трпезом. И још увек је једина утеха да ће и они који нас 
у транзицији прождиру бити прождрани смрћу. Тужна утеха ума 
који одбија да разуме како је то могуће, нарочито после две хиља-
де година хришћанства. Осим као фарса савремених друштава и 
њихове хуманитарности, дакле као перверзна љубав из интереса 
која уништава, нема политике љубави, као што нема ни политике 
пријатељства.     

Нипошто није јасно зашто би се у часу када је историја доведена 
до потпуног поништења, при чему је таква историја плод човековог 
деловања на овој планети, зашто би се у том јединственом часу чо-
вековог сусрета са истином о себи све преокренуло лепом божјом 
вољом да таквог човека и такво човечанство спасе. Превише је чак 
и од господа бога очекивати да нас такве спасе, не зато што не би 
могао, увек је он то могао, па је отуда и његово историјско окле-
вање да нас спасе или пусти да се докрајчимо претеран цинизам и 
неопростива бруталност. Могао би бити случај да он то још увек 
хоће само у религијској басни. Као да је потребно потпуно пропа-
сти да би се спасло, а не потпуно се спасти да се не би пропало. Није 
случајно да су Пекић, уз Дебифеа сликајући пикник на голготи и 
место јагњета подмећући прво сендвич, а онда и погрешног човека, 
и Киш у апостолским (не)делима са Симоном Чудотворцем, изра-
зили ову циничку мисао. један је после имагинирао роботичку и 
футуристичку апокалипсу од вируса до укинућа људскости, други 
је остао при идеолошком комплоту и холокаусту као једином пра-
вом упризорењу апокалипсе без спасења, или, како је говорио Стеј-
нер, часу када пакао излази на површину земље.

Достојевски се питао хоће ли поново видети Машу. једна девој-
чица у Сијера Леонеу питала се хоће ли јој рука коју су јој у грађан-
ском рату одескли мачетом поново израсти. Мене мучи зашто је 
гелер у батајници морао да погоди Милицу која се пробудила и 
села на ношу у погрешној ноћи када хуманитарци нападају. Свако 
има свој Армагедон у којем страда идеја са којом је до тада поку-
шавао да живи, или да се саживи. Мој стари друг, Влада Пишта-
ло, каже у роману миленијумског хтења да то не разуме и пита у 
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том роману мене безименог где је ту патња и брига о малим Ал-
банкама. Кад му одговорим, брижљиво да не потценим ни роман 
ни старо другарство, шта не ваља у тој лажној апотекарској ваги 
коју би да стави пред мене као теразије правичности на страшном 
суду, и то не само због деце у Вијетнаму, или данас у Ираку или 
Авганистану, коју приповедни ум не може да доживи и представи, 
и не само због малих Индијанаца или црнчића у гету, већ не ваља 
у супсумцији хуманости као такве која никада није апстрактна; 
кад му тако одговорим како критичар једино уме ако је брижан, 
он заћути као увређени дечачић. Каже, после, зашто то нисам прво 
рекао њему, као што је он ваљда прво то своје писаније прочитао 
мени? Крхка су пријатељства са писцима, али се прошлост из њих 
никада не брише. уосталом, да је било прилике, можда би дописао 
оно што овако као да неће да зна, рецимо како је Драган патио што 
су заклали Нану, Муслиманку траварку са Романије, или зашто су 
бранкицини родитељи умрли од глади, а мој комшија умро јер није 
имао да купи лек и никоме то није хтео да каже, или зашто је ха-
дијев отац пуштао браду у Сарајеву, и све друго, укључујући и то 
да се први дан београда без струје није могао поднети баш због Са-
рајева. хуманизам није политика умне апстракције већ непосредне 
чулне датости сазна ња о томе да све друго значи само корак ближе 
апокалипси. Зато су Пишталови апокалиптички Манифести из-
ванредни, а дијалог са ђаволом о Тесли није. И чак и да у целом 
свемиру данас само једно читалачко биће брине о Манифестима, 
једног дана ће свог разаутора они држати у историји књижевности 
као највећег писца краја југославије. јер Валдано непоправљиви 
је највећи писац југословенске апокалипсе, у којој је модернизам 
доведен до краја манифестне авангардности. После њега само је 
Војислав Деспотов имао тако манифестну снагу, а то је писац којем 
сам, не знам ни ја како, остао дужан: никада ни на једној књижев-
ној вечери нисам говорио о њему, а писао сам тек када је већ умро. 
било је у њему узалудно сти приповедне апокалипсе, која ми је про-
макла у вреви књижевног живота, највероватније због басаре. Не-
где између Психопатка и уклете земље је други врхунац постмо-
дерне апокалипсе.   

Рат који се Пишталу и Немањи Митровићу причињавао у вре-
ме када нам је све било ближе од ратне имагинације и мистерије 
ратности, то је редак случај далекосежне приповедне прекогниције. 
Степен збуњености њихових јунака од Сна рата до Сликовнице, 
мера је нашег положаја у свету и погледа на свет. И, ако смем да 
додам пред овим теразијама младости на којима прихватам да се 
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одмери моја судбина, ја сам још увек тамо где је било оно најбоље 
у тој тако узалудној и ипак непоправљиво лепој књижевној младо-
сти. била су то боља времена, можда смо били и бољи људи, ако је 
то уопште могуће бити, и немам намеру никуда одатле. Тамо где је 
постмодернизам почињао, и где су се сви разлози његовог нужног 
књижевноисторијског краја могли наслутити, ту пребивају, као да 
прошлост не пролази, сензибилитет и критичка самосвест до којих 
ми је стало. Ових дана појавиле су се две лепе књиге о томе, две 
хабилитације наших славистичких колегиница из Лавова и Крако-
ва. Пакао је само то могао да смисли да разумем тек по нешто у 
тексту на украјинском Але Татаренко и пољском Силвије Новак- 
бајцар, таман толико да имам утисак као да знам шта пише, и ис-
товремено да нисам сигуран шта оне тачно кажу. гледам поново у 
ту књижевну прошлост која нам се не може одузети не зато да бих 
установио у чему смо сагласни, а о чему мислимо различито, већ 
зато што је нешто постало књижевноисторијска чињеница. Bona 
fortuna, iuventutis amici litterati!

    Апокалиптичка басна са којом се живи већ хиљадама година, 
какве год оне биле, дражи нашу имагинацију јер је плод врхунске 
драматургије, на жалост холивудског типа. Преокрет историјског 
хорора као последња узданица усред историјске самодеструкције, 
или страх од одговорности за историјско деловање претворен у 
негативни сценарио поништења и врхунску божију интервенцију, 
све је то заправо отисак шизофрене релације успостављене између 
разума и историје. Апсурд историјског ума одговоран је за највећу 
патњу модерног доба, ноогене неурозе и психозу смисла. Раскорак 
између историјских моћи и човекових стварних потреба, или, још 
горе, само човеково биће као облик људске несреће, не могу се пре-
вазићи ни разумним средствима ни историјским посредовањем. 
Човек није мање несрећан у историјски најразвијенијим људским 
друштвима. Откако је то постало јасно, свака идеја историје и ис-
торијског развоја је сувише компромитована да би пружала, сама 
по себи, било какве наде у спасење. 

Човеку није добро на овој планети, што због несрећне еволу-
ције коју оличава својом конституцијом, што због немоћи да савла-
да свој карактер. Човекова судбина и даље је одређена карактером, 
она није предата на старање сили модерности. уз критику силе мо-
гуће је блиставо писати и пророковати, не и спасти се. бењаминов 
рукопис на граници својом судбином, боље но сваком садржином, 
показује како би изгедао тренутак истине о образовном роману: 
нема повољног исхода изван нарације. бењамин мора умрети упр-
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кос својој неодољивој љубазности, упркос рационалној процени да 
је боље да пије воду из баре на земљи макар добио дифтерију, и упр-
кос томе што од целог живота собом носи само рукопис своје сту-
дије, јер је у њој знање којег се нацисти не смеју докопати. бењами-
ново знање, међутим, претешко је за овај свет. Заправо, после њега 
ништа друго и не преостаје него апокалиптички сумрак модернос-
ти. Ихаб хасан је и хтео да продуби доњу границу постмодернизма 
до Финегановог бдења и 1939. као катастрофе модернизма, томе би 
се могла додати и бењаминова смрт на француско-шпанској гра-
ници. То са становишта историје епистеме, кулуре и књижевности 
свакако није тачно, али јесте једна фигура упозорења коју ваља узе-
ти у обзир независно од потребе истраживача да границе преок-
рета померају у прошлост све док се оне на крају не изгубе. Свака 
смрт је неразумна и ниједан човек, како је добро написано, не за-
служује такав исход. Отуда је смртни карактер човеков изван онога 
што се разумом може докучити, и самим тим је и модерност као 
покушај еманципације трагички одређена.

Модерност је, уосталом, много боље решила проблем како оп-
рати веш него како спрати историјску одговорност и прљаву савест 
човечанства. Ту, у таквом расколу, помаже једино басна у којој дело-
вање добре животиње, животиње самога добра, господа, значи све 
оно што човек није и не може бити, и што је модерни човек напокон 
препознао у себи и око себе као хоризонт своје немоћи. у тренутку 
тог препознавања човек нити може престати да буде модеран, нити 
може постати нешто друго. Модерност која сама од себе жели да 
одустане, а да саму себе не изгуби, то је позиција модерног човека 
на крају модернитета. То је позиција која је неодржива, али и не-
превладива, зато после ње долази нешто што то нити укида нити 
замењује, али долази онкрај и уместо тога. један парадокс који није 
жељен, замењен је другим парадоксом који није нежељен.

Та двострукост, да се у самом „почетку“ већ види оно што ће 
доћи на „крају“, јер је већ и у самом почетку ту (али ће се показати 
тек уколико се доцније расветли и распространи, па тако унатраг 
само себе разоткрије, те да на „крају“ мора бити и оно што је било 
на „почетку“, јер иначе то што је почињало не би ни могло да се 
окончава), то је изазов историчарима књижевности. И они су на 
њега одговорили брутално, показујући како је сасвим сигурно да 
је период хеленизма имао у себи многе одлике постмодернизма, 
од мешања култура до дисеминације идентитета. Отуда није било 
посебно тешко разумети да ли је Калимах морао бити у позицији 
постмодерне спрам онога што му је претходило, још мање да је 
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Аполоније са Родоса коментаришући епове претходних времена 
раскривао статус епског ума у њима и повиновао се законитостима 
књижевног наследовања пре него провери рационалних мотива-
ција и веродостојних искуствених трагова. Напокон, није се могло 
избећи да је одисеја у условно речено постмодерној релацији пре-
ма Илијади. Не само због кућевних знања која у њој проговарају, 
наспрам архајске хероике бесног ратника, или због преломљеног 
развоја сижеа у којем се поглед унатраг, према Одисеју, јавља као 
наративни чвор, удвајање, или само зато што је у њој сценарио 
пов ратка постао јачи од модернистичког догађаја освајања и побе-
де. још више од тога се постмодерност позиције епске самосвести 
распознаје у Одисејевом сусрету са самим собом као књижевним 
јунаком у епским песмама. Зар то није још и више претеча – у ау-
топоесису – постмодернитета од Сервантесовог јунака који чита о 
самоме себи, што је покренуло фукоа, до Жидовог читања романа 
у роману, што је натерало бењамина на тако добар израз као што је 
чисти роман? Сузе Одисејеве у часу у којем еп постаје разеп место 
су прерађања постмодернитета, исто колико су сузе Ахилејеве ме-
сто рађања хуманизма, заправо најраније модерности. Први архи-
постмодерни критичар је, у том случају неодољиви горгија и његова 
расправа о лепој јелени, ненадмашни доказ не само хеременеутике, 
већ и залагања за једну врсту правичности, која нам је и данас не-
достижан критички идеал. И зато је то заборављено место античке 
критике која одмах и олако почиње од Сократа преко Платона и 
Аристотела до хорација и Квинтилијана, заборављајући онога ко 
је написао прву савршену књижевну критику, ако она уопште може 
бити не само савршена, већ уопште написана.

у таквом пољу књижевноисторијске свести и дејства, апока-
липтички лик постмодерне, тај утисак о њеном нестајању, заправо 
мука са тим да модернизам није ни могућ ни заменљив, дакле једна 
ужасавајућа неразрешеност са којом се ступило у овај век, конта-
минирају оваква сазнања, иза којих се не крије лудичка потреба да 
се све изврне и преокрене. Наравно да постмодернизам не постоји 
пре постмодерног доба, него само неки елементи који се тек после 
нагомилавају, док не оформе нову епистемичку површину сусрета 
(на којој делује нешто што би се у модернизму назвало доминан-
том, а што би у постмодерним релацијама пре могло да се назове 
претежношћу), стварајући утисак о промени унутар модернитета. 
Дубина модерности која у самој себи већ има оно што је изван ње, 
постмодерност, није логичка замка и главоломка над којом посу-
стају многи истраживачи, већ нужан облик књижевноисторијског 
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суочавања са епохом која не може да буде то што јесте - засебна 
епоха.

Није много другачије ни у историји наше књижевности, иако је 
она збркана тешким историјским приликама па се неравномерно и 
скоковито развијала. Тако се згушњавају предромантичке епохе, и 
тако се згушњавају конкурентне поетичке формације у раном мо-
дернизму. Оба су процеса закономерна и повезана, али иако су они 
уочени одавно, готово да се никада не уочава њхова веза: у оба слу-
чаја реч је о суочавању са модерношћу и апоријама до којих то од-
мах доводи. Рецимо, почеци нововековне романескне српске прозе 
несумњиво су везани за Доситеја. (у некој другој прилици ћу по-
кушати да покажем шта је заборављено код Атанасија Стојковића, 
што је можда највећи превид у историји српске критике!) Међу-
тим, зашто усред Доситејеве аутобиографије, уз сценарио открића 
историјског ума, у часу када она прераста у роман једне потраге и 
путовања, нужно мора да се јави басна, и како да то критика уп-
орно превиђа? Иако су басне везане за последње реченице првога 
дела Живота и прикљученија, иако се ту демонстрира појава ра-
зума у облику поуке, дакле само биће просвећености као сазнања, 
то је остало далеко од увида српске критике. Чак и непосредна ин-
тервенција међу стручњацима коју сам једном предузео, па и ди-
скретан облик сугестије да се Доситеј чита онако како је он самога 
себе објавио, није за сада изазвао преокрет у књижевној историо-
графији. грбаво издање Доситејевог дела показало би како није слу-
чајан облик у којем се оно први пут појавило. Питање откуд басне 
усред оваквог приповедног захвата, а оне су већ биле ту и отуда је 
право чудо зашто се ово питање не поставља, одмах би раскрило 
притајену илузију: ум не пребива у приповести него у поуци, а при-
повест која жели поуку не може остати прича о животу, већ мора 
постати басна. Доситејев разроман могао је већ у самом тренутку 
објављивања показати зашто је постмодерност прећутана премда 
је суштаствена/епифеноменална у самој модерност и уз њу. Када 
српска критика буде досегла овај немогући облик романа, раскол 
двоструке приповедности и басне као њеног немогућег средишта, 
видеће се оно чега нисам могао бити потпуно свестан у часу док 
је постмодерно доба израњалао пред очима критичара. Није реч 
само о томе да се свако дело постмодернитета упитано о модерним 
разлозима претвара у акт модернизма, и да се у сваком модерном 
делу гледаном са постмодерним потребама јављају стратегије пост-
модернизма. Реч је о томе да је постмодернизам све време у модер-
низму као његова прећутана, тамна страна измицања коначности 
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смисла. То се више него игде види код Доситеја у прекиду припо-
ведања, како би рекао један критичар којег треба пажљиво читати, 
дакле у пукотини самог наратива, како бих се у оно доба вероватно 
ја изразио о интеграцији басне у приповедне стратегије самог Жи-
вота и прикљученија.

Све је само не случајан облик Доситејевог дела, и зато је он 
скривен, притајен, зато се све сме пре него објавити Доситејев раз-
роман онакав какав он јесте: два дела и између њих басне. у басна-
ма проговарају ум и поучителност, без којих је немогуће наставити 
писати. Из истих разлога се не види и судбина односа књиге и пис-
ма у Његошевом горском вијенцу, где тај однос одговара на улти-
мативну дилему модернизма: о разуму смрти. Ниједно доконање о 
сузама и осмесима, а има изванредних покушаја, не одговара боље 
на овај раскол него однос књиге и писма, разлика између фолклор-
ног ума правде у предмодерној заједници која мора да се окупи и 
хомогенизује, и немогућности да се насиље над Другим оправда 
у положају слободног грађанског субјекта. у модерној заједници 
окупљају се различитости и политички интегришу у оквирима по-
зитивне правне норме, а не насиља идентичних обичаја. Друштве-
но условљена слобода модерног грађанина захтева и десубјектива-
цију, а десубјективација мора поништити писмо. И све то, што би 
и Дериду забезекнуло, пише у горском вијенцу. Данас, на жалост, 
све ово, иако је ултимативно питање наше савремености, никога 
више не тишти и не покреће. Та су времена критичког хероизма, 
колико год била историјски гротескна, за нама. И ја сам сâм за со-
бом, невољно, као летални исход критике постмодерног доба. Све 
што се каже у овом новом миленијуму о питањима модернитета и 
постмодерне су критички постмортем. у басни о критици, разуме 
се, није било никакве интервенције. Леталан исход је жељена по-
следица политичког процеса у којем је и требало да преживи само 
политикантство. Зато данас нема више критике, има само пропа-
ганде: комерцијалне и политичке.

Зато је повремено на удару критике оно што су на самом крају 
постмодерне епохе, као једне епистемичке заравни, писали горан 
Петровић и Владимир Тасић. Различита је мотивација и досег те 
критике, али су исти њени корени. горану Петровићу би се допусти-
ло да у реализованим метафорама чува траг постмодернитета, али 
његов цинизам према историји је много теже прихватити. Зато се 
понекад усред највећег успеха његове прозе пробија паракритички 
покушај да се душебрижно пита какви су то његови ближњи као 
анђели, или богородица окружена ратницима, какав је статус фан-
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тастике, и зашто опсада Жиче, а не нека друга... Намерно се не види 
колико је потребно да у време распада вредности буде постављена 
нека противтежа, макар у дијалогу са ликовима француза и Чеха, 
на које нас је недавно сам упозорио. Тако би се и Тасићу опростило 
егзотично знање, када му се, на шта је он можда и пријемчивији но 
што је неопходно, не би испостављао рачун за удео у догађајима у 
којима нити је учествовао, нити треба да због њих дели терет псе-
удоморалистичког удруживања. Као да је положај неполитичког 
избеглиштва, какав је и Албахаријев или у основи Пишталов, неоп-
ходно експлоатисати. Није ствар књижевности питање политичког 
псеудоморализма, нарочито не са позиција силе, а то је позиција 
најмоћније војне организације у историји човечанства, осим мо-
жда армија Александра Македонског и Атиле хунског. Питање 
књижевности је увек питање хуманизма, и његове немогућности. 
уосталом, колико се разликују хуманисти и хуманитарци, толико 
се разликују критичари и политиканти.    

План уништења критике такође је део политичке апокалипсе. 
То је реализација политичке намере, чега се није могло бити све-
стан у оно време. Дубоко похрањене у самом средишту историје, 
силе апокалиптичког сумрака човека, а не богова, нису никаква 
случајност већ нужна последица историје. Разлика између недока-
зивог постојања и неподношљивог непостојања ствара неиздрживи 
притисак. уместо било какве коначне и свеобухватне сигурности 
са којом свет треба докрајчити, у њему се умножава поништавање. 
Да ли се усред пропасти можда ипак може учинити да у толикој 
многострукости анихилације има нечега беспотребног? Можда 
све и није вредно поништавања уколико је потребно толико пута 
разарати свет, можда у њему ипак достаје нешто што није вредно 
уништења? Зато што свет треба толико пута поништити постаје 
очигледно да у плану уништења нешто није сасвим докрајчено. 
Апокалипса не уништава свет као такав, већ га разлаже на посеб-
не планове, и сваки од тих планова претвара у самосталну целину 
разарања. Отуда план разарања није једно целовито поништавање, 
већ је нагомилавање осамостаљених аспеката деструкције. Такво 
распадање целине, раздвајање планова заправо је слика модерни-
тета као таквог. у њему се умножава све што постоји у плановима 
који се раслојавају и постају засебни, осамостаљени готово до не-
зависности. Чим се потпуна самосталност успостави, апокалипса 
може да почне.

План уништења према томе делује по више основа. Прво се ра-
зара право слободног грађана да учествује у власништву над све-
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том, затим његова улога у правном и економском систему постаје 
узалудана, јер је сав легитимитет враћен у поље предмодерне по-
литичке манипулације силом и послемодерне манипулације поли-
тичким системом, напокон укидају се вредност и ексклузивност 
културе и уметности: приањање уз површину постојања заменило 
је сваку потребу за трансценденцијом. Тамо где је постојао модер-
нитет чина или свести и нека врста постмодернитета херојске ус-
помене, или знања, сада је само још риалити шоу, посрбљен и апсо-
лутно одвратан истог часа када се погледа изван матрице скандала, 
спектакла и фасцинације нискошћу. Заправо, то је крај свега и ис-
товремено последња иронија на рачун Лиотарових размишљања о 
екранима, или бодријарових о симулацијама. Постмодерност је иза 
нас, јер ништа није пред нама, али чим пред нама буде преокрет, 
она ће се као поље критичког освешћивања модернитета опет раз-
јавити. Никада више неће бити посебна епоха, нити је то потребно, 
али ће опет деловати као у ранијим вековима унутар (идеје) модер-
нитета. Модернитет, иако компромитован у прошлом веку преко 
размере сваке неодбрањивости, није нешто што се може укинути 
и заменити. Чека се његов нови облик. Такав нови облик је био хе-
ленизам, па хришћанство, ренесанса, и просвећеност, напокон ви-
соки модернизам сам. биће и доба у којем ће, како је то хајдегер 
бриљантно увидео, технологија надоместити сваку онтологију у 
доба посттехнолошког модернизма.

Ми то нећемо доживети, али има неке среће и у томе да све не 
доживите. 

AleksandarJerkov
underSTAndInGdISASTer.poSTModernAGeIn

ApocALypTIcperSpecTIVe
summary

 Beginning with the basic concept of the apocalypse as the one of destruction leading 
toward salvation, the author sets out to elaborate the history of ancient literature, as well as 
the archeology of the postmodern condition, with the aim of delineating a few of the relevant 
literary and historical moments in contemporary serbian prose writing, ranging from radomir 
konstantinović up to goran Petrović and vladimir tasić. The issue of the postmodern condition 
is thus brought into relation with the historical and literary dynamics, highlighting the arche-
traces of postmodern strategies present with dositej and njegoš.

Keywords:modernity, postmodernism, apocalypse, disauthor, disrupture, disnovel, dismeas-
ure, discover, humanism

Прихваћено за штампу септембра 2010. 
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у раду на примеру романа Милорада Павића „Друго тело“ 
и стражује се проблем семанти зације форме као ергодичког по-
ступка. Павићев „побожни роман“ ра зматра се као пример ино-
вативног спајања традиционалног жанров ског облика са могућно-
стима ергодичког дела у контек сту ра звоја стратегије интерактивне 
хипертек стуално сти.

Кључнеречи: семанти зација форме, наративне стратегије, ер-
годичка књижевно ст, хипертек стуално ст, по стмодерни зам, Мило-
рад Павић 

По следњи велики роман Милорада Павића Друго тело: побожни 
роман (2006) може се сматрати примером динамике најпопулар-
нијег про зног жанра, који и данас о стаје пољем нај занимљивих ек-
спери мената. Кла сик по стмодерни зма којем је свет ску славу донео 
„роман лек сикон у 100 000 речи“, након ви шегоди шњих продук-
тивних ек сперимената са жанров ским модификацијама (роман у 
облику укр штених рећи, роман-клеп сидра, приручник  за гатање, 
а строло шки водич  за неупућене), враћа се жанров ској дефиницији 
у којој реч роман није део хибридне жанров ске  зами сли. Као и у 
претходним делима, М. Павић кори сти тек стуално поље  за ра звој 
аутор ских наративних стратегија, како на плану семанти зације 
форме, тако и на плану ра звоја стратегија интерактивне хипертек-
стуално сти. Овај пут ради се о концепцији ергодичког дела,  што 
пред ставља још једно сведочан ство пи шчевог новатор ског одно са 
према жанру и могућно стима његове реактуали зације, а такође и 
пример даљег ра звоја Павићевих стратегија креативног читања. 
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Индикативну карактери стику ергодичке књижевно сти пред-
ставља начин на који функциони ше тек ст. у њега морају бити 
уграђена иманентна правила његовог читања: дело у смерава чи-
таоца на потрагу  за путевима обликовања или преобликовања по-
стојећег тек ста. Та су правила понекад ек сплицитна: у роману-укр-
штеним речима Предео сликан чајем по стоје  шеме „водоравног“ и 
„у справног“ читања. Такви „путока зи“ понекад на ступају као еле-
менат стратегије „дуплог кодирања“, када пи сац ука зује на најједно-
ставнији начин читања, о стављајући неартикули сане другачије 
могућно сти структурирања тек ста које су иманентно при сутне у 
њему (види нпр. Дама скин: прича  за компјутер и  ше стар). у књи-
зи Друго тело: побожни роман пи сац спаја карактери стичну  за ер-
годичку књижевно ст стратегију интерактивне хипертек стуално-
сти са и збором традиционалног жанра. Примена ове стратегије 
у тек сту кла сичне органи зације1 пред ставља дуплу иновацију и 
 за служује по себно и страживање, јер мења пред ставу о употреби 
ергодичких по ступака само у књижевним делима нелинеарног, ек-
сперименталног облика. О стајући веран својој поетици, Милорад 
Павић је у спео да је прилагоди  захтевима по ст-по стмодерни стичке 
епохе, спојив ши модел кла сичног (мада наративно полицентрич-
ног) романа са елементима стратегије хипертек стуално сти и дру-
гих наративних стратегија, карактери стичних  за књижевно ст по-
стмодерни зма. 

Друго тело Милорада Павића, као и његов Ха зар ски речник, 
има три наративна центра, три сижејне линије које се ра звијају у 
оквиру  задате фабуле и пред стављају варијације једне теме – потра-
ге  за одговором на питање по стојања „другог тела“ и могућно сти 
његовог стицања. За ра злику од романа-лек сикона у 100 000 речи 
читалац нема  широке могућно сти и збора начина читања дела, 
што је проу зроковано већ спомињаним линеарним карактеристи-
кама приче. уме сто тога нуде му се могућно сти коаутор ског ства-
рања романа, које читалац може да и скори сти у случају ако про-
нађе рецептивне кључеве који су иманентно при сутни у тек сту. 
уочљиво је од су ство метатек стуалних коментара-упут става  за 
читање, карактери стичних  за претходна хипертек стуална Павиће-
ва дела. Као и у другим романима славног романопи сца, читалац 
може да и забере традиционално „водоравно“ читање – од почет-
ка до краја, или пак „у справно“ које предвиђа и збор и ергодички 

1 Две од три приче романа имају линеарни ток („Други део“ и „Четврти део“), док су цен-
трална прича („Први“, „Трећи“ и „Пети део“) и роман у целини обликовани пр стена-
сто.
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Употразиза„другимтелом“романа: Друго телоМ.Павића 

рад – рецептивну ре-„и зградњу“ дела. Веран вла ститој традицији 
амбивалентно сти и варијативно сти, Павић је уградио у Друго тело 
два могућа пута креативне интерпретације који су ве зани  за два 
принципа наративног обликовања романа.

Први од њих је ек сплицитан и ве зан  за број „три“. у „побож-
ном роману“ пи сац се обраћа библији и симболици светог трој-
ства,  зато је нагла шена улога тог броја са свим очекивана. Радња се 
одвија у три културно- симболичка центра (Венеција,  Сент Андреја, 
београд), у три периода који су  за Павића од по себне важно сти 
(Про свећено ст, барок, почетак XXi века). у уло зи протагони ста 
на ступају пи сци Захарија Орфелин (1726-1784) и гаврил Стефано-
вић Венцловић (око 1680-1749?), а као наратор и трећи протагони-
ст појављује се београд ски књижевник, аутор унутра шње стране 
ветра, у којем препо знајемо једну од ма ски аутора – Милорада Па-
вића као књижевног јунака. у шав ши у фикционално дело, кла сици 
срп ске књижевно сти по стају књижевни ликови и пона шају се пре-
ма правилима жанра. Свако од њих по стаје део љубавног „троугла“ 
и вла сник трију компонената неопходних  за врачање које води ка 
тајни „другог тела“. То су пр стен који мења боју у  зави сно сти од 
п сихофи зичког стања оног који га но си, вода из богородичиног 
и звора у Ефе су и једна од три тајан ствене мантре. При су ство ча-
робних компонената, ипак, пока зује се недовољним:  за врачање 
( слути пажљиви читалац) неопходан је четврти, најважнији елеме-
нат – сам човек, она четврта, имагинарна линија хебреј ског слова 
 које наратор сматра библиј ским путока зом ка тајни другог тела ש
хри ста.

Сваки од материјалних са стојака магичног проце са добија 
амбивалентан третман: пр стен се може наручити у Немачкој (уо-
сталом, „биоринг“ који пока зује биоенергет ско стање човека може 
да се купи у ви ше  земаља); Богородичине су зе третирају се и као вода 
из и звора у Ефе су, и као а строном ска појава; тајан ствена пи смена 
у ствари су прочитан  зде сна налево одломак из Дантеове Божан-
ствене комедије. Павић се поново обраћа топо су „ смрти аутора“, 
темати зујући га у роману: ве ст о смрти наратора отвара причу о 
потра зи  за тајном „другог тела“. Овај проблем пред стављен је на 
три плана: као религиј ско-теоло шки (друго тело И су са по сле Ва-
скр сења), ми стички (могућно ст преображаја и оно страног живота) 
и књижевни (књиге као друго тело пи сца).

На првом нивоу читања ово је роман у којем је потрага  за одго-
вором на метафи зичко питање ве зана  за љубавне авантуре и уби-
ства, тајан ствене предмете и аутобиограф ска ра зми шљања. Од чи-
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талаца се не тражи дубље по знавање било које сфере фило зоф ског, 
и сториј ског или филоло шког  знања. Све  што треба да  зна како би 
могао пратити фабулу, читалац ће добити у самом делу. Ако је по-
стмодерни стички пи сац краја XX века рачунао пре свега на „алек-
сандриј ског“ читаоца, Павић, све стан по ст-по стмодерни стичке си-
туације, уводи у свој роман биограф ску беле шку о Захарији Орфе-
лину, а одломцима из дела гаврила  Стефановића Венцловића при-
дружује коментар о чијем се тек сту ради. Игра са  заинтере сованим 
читаоцем одвија се на пољу пове зивања тријада приче у логичку 
целину и потраге  за одговором на питање о по стојању „другог 
тела“. Међутим, веран принципу „дуплог кодирања“, аутор романа 
уграђује у њега још један начин читања: тај начин моћи ће да про-
нађе читалац упо знат са Павићевим формалним ек спериментима и 
њиховим ергодичким смерницама. 

Принцип обликовања романа на први поглед се ра зликује од 
традиционалних Павићевих поигравања формом, али у су штини 
пред ставља ра звој линије ви соке семанти зације форме отпочете Ха-
зар ским речником. Први роман М. Павића био је роман о  Стварању 
„новог Адама“ – ха зар ског речника, обележеног одређеним антро-
поморфним карактери стикама (његови примерци ра зликовали су 
се према полу). у ди ску сијама приповедача и његове супруге о дру-
гом телу хри ста „читају се“ ди ску сије о самом роману као „другом 
телу“ аутора. Мада оно не одговара споља шњим карактери стикама 
првог, природног (као  што кла сични облик овог дела не под сећа на 
формално иновативне претходне романе Павића), паралеле међу 
њима по стоје. Роман Друго тело може да се третира и као „друго 
тело“ његовог наратора-пи сца, које на ставља да живи не зави сно од 
њега, и као „друго тело“ (његовог првог) романа. 

Ха зар ски речник је  зами шљен као по стмодерни стички роман 
о стварању, Друго тело – као  по ст-по стмодерни стички роман о 
Ва скр сењу. у центру по стмодерни стичког књижевног света стоји 
Књига,  зато је аутор-демијург стварао од фрагмената Речник. у 
епохи по ст-по стмодерни зма у жижи интере совања пи саца нала зи 
се реално ст, и Павић не по сеже  за метафором Друге Књиге – амбле-
мом секундарне природе по стмодерни стичке литерарне уметно сти, 
већ  за метафором Другог тела. Али, при томе се не мења ирони-
зација аутор ског ди скур са и не даје се једно значан одговор на вели-
ка метафи зичка питања. 

Мења се стратегија аутоцитатно сти – наратор под сећа дана-
шњег читаоца на мотиве из Ха зар ског речника, који функциони шу 
у роману на нови начин. На пример, Ку (овом специфичном воћу 
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у првом Павићевом роману по свећена је по себна одредница) се 
јавља као једина ха зар ска реч која је прео стала као  залог тога да 
према њој поново може да се створи и сам плод: „ха зари верују 
да је та реч једино  што је  шејтан о ставио да преживи од њиховог 
је зика. једино ту реч је  шејтан као  заметка о ставио у сећању једне 
ха зар ске принце зе. То  значи да је Он о ставио могућно ст да се од 
небића опет може створити биће. (…) Библија каже реч по стаде 
ме со, а ха зари кажу: ме со по стаде реч од које се може опет родити 
ме со“ (Павић 2008: 208). Према овој логици, реч поново може да 
добије (друго) тело – и нимало случајно пи сац се по зива на кључ-
ни библиј ски цитат из свог првог романа. Друго тело може да се 
чита као по ст-по стмодерни стичка интерпретација тема, мотива, 
наративних техника Ха зар ског речника. На нивоу структуре то је, 
пре свега, по стојање трију приповедних целина и на слањање на 
библију као на прототек ст. Тема стварања Адама од речи, који је 
савр шенији од Адама од глине (Ха зар ски речник), огледа се у но-
вом роману у тумачењу по стојања глинене армије кине ског цара. 
Они су глинена књига, порука богу који је од глине створио Адама.  
„… Владар није био наиван и  знао је да је књига пропадљива ствар. 
И није му ни на крај памети падало да наручи од своји попи сивача 
да овај бе скрајни инвентар повере речи и хартији, нечем  што има 
ехо и пепео“ (Павић 2008: 148). Са оваквим тумачењем се не сла-
же Кине скиња (можда ха зарка) која у глиненим војницима види 
Ку у потра зи  за својим другим телом. Ирони зација „велике нара-
ције“ огледа се у обја шњењу како је могла да о слу шне ра зговор Ли-
зе  Свифт са њеном колегиницом: конобарица га је „прочитала“ из 
облачића паре, као у стрипу, у којем речи и ми сли „лебде“ и знад 
глава јунака. 

глинена армија како је третира нараторова супруга – то је поку-
шај владара да понови свет у метафоричном материјалу, својевр сна 
миметичка књижевно ст која поку шава прика зати („пре сликати“) 
свет. „Сахрањују“ је у  земљу где она по стаје глинена књига, упућена 
Творцу. Међутим, у роману Павића ова епи стола не стиже до при-
маоца – и скопавају је археоло зи. Својевр сна глинена библиотека, 
као енциклопедија мртвог цар ства, на ставља тему Ха зар ског речни-
ка у којем је стварање од глине – први корак, након којег дола зи ред 
на стварање Адама - Речника ха зара. Његови су интегрални делови 
– Адам од снова (Зелена књига), Адам од светих књига-пратек стова 
(Жута), Адам од и сториј ских и звора (црвена). „Сада шњи аутор“ 
рекон струи ше уни штени Даубману сов Lexicon Co sri, мада сама кон-
струкција не по стоји. глинена вој ска може да и сприча о сна зи цар-
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ства, али не може да га врати у по стојање. Реч се пока зује трајнијом 
од материје (глине), али нема њене спо собно сти очувања (једно-
значног) облика.

Теми глинене армије обраћао се својевремено још један срп-
ски по стмодерни ст, ђорђе Пи сарев (в. Пи сарев 1996). За ра злику 
од њега, М. Павић попут археолога „и скопава“ у Другом телу стару 
форму – жанр романа који је својевремено, као и некада шња вој ска 
од глине, имао миметичке о собине. Али традиционална форма  за 
пи сца – Ку које тражи своје друго тело, тело које је некад по стојало 
и о стало у облику речи без адекватне појаве у литерарној стварно-
сти. Зато Павић – први пут након дуге пау зе – ставља у подна слов 
свог дела реч „роман“, правећи од ње, наравно, део књижевне игре 
 значења. 

фрагменат који је по свећен војницима кине ског цара – при-
мер је ви ше смерних интертек стуалних ве за у Другом телу: пре тога 
прича о глиненим војницима била је објављена као е сеј у књи зи 
Павића Роман као држава и други огледи (2005) и њено укључивање 
у роман пред ставља пример аутоцитатно сти. у контек сту ергоди-
чке стратегије хипертек ста тај фрагменат упућује на информацију 
о глиненој армији првог цара феудалне Кине, цин шихуана, која 
је била „ сахрањена“ 210-209. године пре н. е. (њене копије радо ку-
пују тури сти), а у контек сту савремене срп ске књижевно сти може 
се пове зати са причом ђ. Пи сарева. 

Поигравање са „ смрћу аутора“ такође има интертек стуалне 
димен зије: на почетку Ха зар ског речника објављује се „ смрт чи-
таоца“. Аутор који се обраћа читаоцима није ретко ст у кла сичном 
роману, али се углавном ради о „живом“ аутору  што није случај 
код Павића. у складу са пи шчевом идејом о актуелној доминацији 
у срп ској књижевно сти „жен ског пи сма“, правим аутором Другог 
тела прогла шена је жена, и то жена-читатељка, а само пи сање до-
бија црте андрогиног (након „ заједничког“, андрогиног и здања 
Ха зар ског речника у францу ској, таква и здања појављују се и у 
 Србији). 

Обнова жанра романа о стварује се путем укључивања у њега 
по стмодерне традиције. Друго тело – то је својевр сно „друго тело“ 
Ха зар ског речника који је „уграђен“ у тек ст ове књиге. Пи сац нуди 
нову варијанту стварања енциклопедије – овога пута виртуелне, 
на нивоу хипертек ста. Ха зар ски речник је  зами шљен као рекон-
струкција непо стојећег оригинала, Друго тело је оригинално дело 
непо стојећег („мртвог“) аутора. Ако је Речник имао „полно амби-
валентан“ тек ст („му шке“ и „жен ске“ примерке), Друго тело има 
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не сигурног аутора – наратора или његову жену. Ли за  Свифт је чи-
талац који по стаје други аутор ергодичког дела. Пи сац који је угра-
дио у темеље свог стварала штва принцип про ширења креативне 
улоге читаоца прогла сио је читатељку аутором књижевног тек ста. 

Роман је по свећен супру зи пи сца, спи сатељици ја смини Ми-
хајловић која је била један од првих и страживача поетике свог 
будућег мужа. Читалац може да третира сижејну линију нарато-
ра Другог тела као аутобиограф ску (у стилу дела ј. Михајловић 
која воли да понавља како је њен кредо – претварање реално сти 
у књижевно ст), а може да о стане у координатама поетике самог 
Павића. Амбивалентно ст аутор ске по зиције и спољава се на нивоу 
не сигурне идентификације ма ске аутора: он је и стовремено му-
шкарац и жена, жив и мртав, пи сац и читалац. Наиме, ради се о 
пролиферацији лика аутора, његовом удвајању, илу строваном сце-
нама удвајања протагони ста романа. Ми стички поглед на самог 
себе, уо сталом, можемо тумачити и као ирони зацију аутор ске по-
зиције као такве: аутор се појављује у роману као књижевни лик 
– као и о стали јунаци.

градећи своју стратегију игре са читаоцем, Павић кори сти 
до стигнућа претходника, радикално мењајући при томе њихов 
карактер. Пи сац нивелира границу и змеђу аутора и читаоца, по-
клањајући читаоцима невиђену креативну слободу – ако они поже-
ле да је и скори сте. Задовољ ство у тек сту може да се добије у Дру-
гом телу на два нивоа читања. Роман одликује  занимљива фабула, 
карактери стична  за и сториј ски роман са елементима љубавног и 
ми стичког. у њему, и поред тога, има ви ше детаља који у споравају 
радњу и намењени су семиотичком читаоцу. Такви детаљи могу се 
сматрати огранцима лабиринта читања, који упућују читаоца на 
контек ст (нпр. прича о  Сент Андреји, граду срп ске културе), или 
пак ни шама лабиринта, који –  за ра злику од огранака – не воде 
према другим ходницима (нпр. укључивање у тек ст романа алу зије 
на по знати виц). Задовољ ство у тек сту обогаћено је  задовољ ством 
у подтек сту на нивоу интертек стуалних ве за са прототек стовима 
(међу којима су кла сична дела свет ске књижевно сти попут Дантео-
ве Божан ствене комедије и Ка зановиних Мемоара). Најви ши ниво 
 задовољ ства – то је пак  задовољ ство у хипертек сту, у чијем ства-
рању уче ствује читалац.

Читаоци Ха зар ског речника могли су га читати, формирајући 
тек стуалне тријаде, тражећи у свакој од три књиге речника одго-
варајући фрагменат (на пример, одредницу атех). у Другом телу 
сличан  задатак намењен је јунацима који траже три са стојка  за вра-
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чање, два од којих имају три вер зије, а семиотички читалац може 
применити своју креативно ст на другачији начин (читање „по 
тријадама“ је темати зовано и не тражи по себне ергодичке напоре). 
Међутим, већ у подна слову романа аутор по средно ука зује на један 
од о сновних симбола дела – кр ст – који игра улогу ергодичког кљу-
ча о свајања хипертек ста.

Друго тело, роман у облику побожног романа (као  што је Ха-
зар ски речник – роман у облику лек сикона, По следња љубав у ца-
риграду – роман у облику приручника  за гатање), може се сматрати 
кулминацијом Павићеве теорије семанти зације форме која укљу-
чује ергодичке оријентире. Међу такве убрајамо и зградњу романа 
на симболичној фигури кр ста  што потпуно одговара подна слову 
(побожни роман) и и збору теме (друго тело хри ста по сле Ва скр-
сења). 

у роману нала зимо два цртежа кр ста (илу страције уз ди ску сије 
о Другом телу), на којима кр ст на стаје укр штањем вертикалне ли-
није вечно сти и хори зонталне линије времена (цртеж 1, 2). Кр ст је 
уграђен у  знак на трговачкој кући ( заједно са котвом и бројком 4), 
„при сутан“ у кључу од бункера, тај се симбол опи сује и ви зуали зује 
у ма шти (виолини сткиња Забета која свира на вертикалној жици 
своје ко се под сећа Орфелина на кр ст). Павић упи сује фигуру кр-
ста у своје дело, гради на њој свој роман, стално му се враћајући 
на ра зличитим тек стуалним и  значењ ским нивоима. у једној од 
кључних сцена пи сац кори сти мину с-по ступак:  за време сме штено 
у сада шњицу ди ску сије о „другом телу“ уме сто  шеме-кр ста појав-
љује се цртеж који пред ставља слово ש. Трећи кр ст, међутим, по-
стоји и читалац може да га рекон струи ше; логика тријада на којој 
се темељи роман упућује на његово по стојање и под стиче читаоца 
на потрагу  за њим. у складу са веома компликованом (и филигран-
ски и зведеном)  зами сли ергодичког романа, то је кр ст –  шема кре-
ирања „другог тела“ романа Друго тело. Она је имплицитно пове-
зана са Павићевом теоријом читања, која се гради на могућно стима 
хипертек ста. 

„Друго тело“ романа на стаје спајањем аутор ског тек ста и ре-
цептивне делатно сти читаоца, и то је други – имплицитни – начин 
обликовања овог дела. И скори стив ши као о снову илу страције-
 шеме из романа (цртеж 1. и 2.), читалац може добити рецептивно-
креативну  шему (3.) 

Вертикална линија – хиперТек ст романа, који о сим фик сираног 
( штампаног) тек ста* (на ме сту укр штања координата) укљу-
чује подтек стове (прототек стове) ( стрелица доле) и надтек стове 
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(а социјативне надградње и могуће будуће тек стове) ( стрелица 
горе). 

Хори зонтална линија пред ставља чин читања. у тренутку су-
срета са тек стом, када се линије укр штају правећи кр ст, читалац 
има своју читалачку преи сторију (лево поље) и читалачку по сти-
сторију (де сно поље) у одно су на дело. 

Читање се може одвијати као линеарно, традиционално, без 
укључивања и ску ства претходних читања – у овом случају роман 
Друго тело по стаје само још један елемент читалачког и ску ства. Ако 
пак читалац активи зира своје читалачко претходно и ску ство (чи-
талачку преи сторију), онда на ме сту укр штања линије „хипертек-
ста“ и линије „читања“ дола зи до мале креативне ек спло зије, када 
у ре зултату тог пра ска на стаје нови хипертек ст – „друго тело“ ро-
мана. О сим праволиниј ског кретања дуж линије сижеа о стварује се 
и стовремено кретање у „дубину“ – према прототек стовима, и горе 
– према креирању рецептивних надтек стова и а социјативног слоја. 
С об зиром на то да су срет са тек стом има своје трајање у времену 
(и про стору романа), овај пра сак пред ставља дуги низ „микропра-
скова“-„микробле сака“. Да ли ће до тога пра ска доћи или не – 
 зави си од читаоца ( сетимо се буквали зације ове стратегије и збора 

1        2 

3 
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у Павићевом  Стакленом пужу). Као активатори реакције на ступају 
имена, чињенице, симболи, а маркер ме ста могућег „микробле ска“ 
че сто је од ступање – од уобичајеног облика имена или на зива, тра-
диционалног тумачења појма и томе  сл.

Као пример обележавања ме ста таквог хипертек стуалног ре-
цептивног ек сперимента у зећемо погре шно пи сање оригиналног 
на зива гробља Пер Ла шез – Per la shese (Павић 2008: 279), уме сто 
Père lachaise, које привлачи пажњу ка овом топо су. јунак романа 
Теодор по сећује гробове фредерика шопена и О скара Вајлда, и чи-
талац, по сегнув ши  за подтек стом (чињеницама биографија славних 
уметника),  запажа да су они и забрани према одређеном принципу 
„друге сахране“: срце шопена, као  што је по знато, почива у црк-
ви  Светог Кр ста(!) у Вар шави, а Вајлдови по смртни о стаци били 
су прене сени на Пер Ла шез са гробља боњи у предграђу Пари за. 
Пољ ски компо зитор на ставља му зичку линију дела (по себно нагла-
шену у првом, „венецијан ском“ делу романа), а Вајлд је својевр стан 
а социјативни мо стић ка једном од тројице протагони ста – „Мило-
раду Павићу“. 

једна од таквих а социјација ве зана је  за један Вајлдов сиже од 
којег су направљени роман и драма. Павић је по знат као аутор при-
ча и драма са и стим на словима и сижејима (нпр. стаклени пуж). 
По зната и зјава аутора  Слике Доријана греја да је сав свој гениј уло-
жио у живот, а у своја дела – само таленат, у оваквом контек сту до-
зива у сећање по знату фра зу из аутобиографије Милорада Павића, 
пи сца који је рекао да нема биографију и да има само библиогра-
фију. у Другом телу аутор по сеже  за дедуктивном, а социјативном 
интертек стуално шћу. Ако читалац повеже поклоне које о стављају 
на Вајлдовом гробу по штоваоци његовог стварала штва са покло-
нима које на почетку романа добија наратор – „Милорад Павић“, 
он може да направи паралелу на а строло шком нивоу: обојица пи-
саца рођени су у  знаку Ваге. На могућно ст такве а социјативне ве зе 
ука зује још један сигнал-од ступање: у поглављу „Вага из Помпеје“ 
спомиње се вага која се наводно још увек прави у том граду. 

Сигнал „Пер Ла ше з“ активи зира и паратек стуалну ве зу уну-
тар романа: епиграф „Живи споро, умри бр зо,/ живи бр зо, умри спо-
ро“ под сећа на фило зофију рок-генерације и ствара а социјативни 
мо стић ка трећем гробу на најпо знатијем пари ском гробљу, који 
се не спомиње у Теодоровој причи, а то је гроб Џима Мори сона. 
управо он је по знат по највећој количини поклона које на њему 
о стављају обожаваоци. Лик легендарног соли сте групе „doors“ по-
маља се у а социјативном про стору тек ста. На почетку романа Ли-
за  Свифт певу ши „ своју омиљену“ пе сму „let’s go strait to number 
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one“ [и справно – straight – А.Т.], а на његовом крају цитира се пе-
сма ( са нагла шеним коментаром „коју смо и ми  знали“) „Дођи у пет 
до пет“, и путем контаминације читалац добија „five to one“ („Пет 
до један“) – на слов Мори сонове пе сме. Пое зија овог култног рок-
му зичара и пе сника обележена је пажњом према метафи зичким 
проблемима и пове зана са пе сничком традицијом Виљема блејка и 
Артура Рембоа. управо блејковој пе сми „Дор си“ дугују своје име, 
надахнуто пе сничким симболом „врата перцепције“, а по се зање  за 
а социјативном рецептивно шћу слаже се са поетиком самог „при-
сутног у од су ству“ Џима Мори сона. Са њима је пове зан и топос Ве-
неције (Мори сон је напи сао пе сму „gho st in venice“, радо проводио 
време на Лос Анђело ској „Венецији“). 

„Пре скакање“ одређене карике а социјативно-логичког ланца 
један је од ергодичких по ступака које је Павић употребио у Другом 
телу. Пи сац се нагла шено до следно придржава принципа трија-
да,  зато се у случају „и спу штања“ активи зира пажња читаоца који 
попуњава „пра зан квадрат“ (на пример, трећи, „прећутани“ слав-
ни гроб на Пер Ла ше з). Таква рецептивна прак са ве зана је  за Па-
вићево кори шћење модела укр штених речи као новог начина чи-
тања. Као пример може да по служи од су ство трећег цртежа кр ста 
који треба да креира сам читалац (понудили смо једну од вер зија), 
а такође а социјативна  шема са стављања тријада у роману. Тако 
магична мантра има три варијанте („Кибелин о смех“, „Артеми-
дина кажа“, „Маријин печат“), а вода која се и спија  за време вра-
чања, потиче из једног од три врела и звора у Ефе су. За ра зумевање 
принципа пове зивања имена „великих мајки“ у контек сту „бого-
родичиног и звора“ читалац треба да попуни „пра зне квадрате“ 
а социјација митоло шког ланца. у ре зултату интеракције тек ста ро-
мана, културоло шког подтек ста и а социјативног надтек ста ствара 
се хипертек ст који укључује све ове компоненте и је сте виртуелно, 
хипертек стуално „друго тело“ романа Друго тело. Читалац може да 
третира ово дело као роман-лек сикон – и звор података из и сторије 
религије, културе, књижевно сти који се активи зирају читањем. Па-
ралелно читање и сторије срп ске књижевно сти академика Милора-
да Павића и романа Друго тело даје о снова да сматрамо Павићеву 
фундаменталну студију његовим прототек стом. Из ње аутор преу-
зима чињенице биографија Венцловића и Орфелина дарујући им 
ново романе скно „утеловљење“, а у чудноватој магичној формули 
гатаре [„Да ми видиш ногу до колена, не би  знао откуд си до шао, а 
да са мном лежиш у ложницу, не би  знао тко те је родио…“ (Павић 
2008: 113)] читалац Павићеве студије о бароку препо знаје срп ску 
галантну пе сму из тог времена (в. Павић 1991: 179).
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Сми сао интерактивног читања дела лежи у самој потра зи  за 
овим сми слом, интелектуалној игри и обогаћивању  значењима. 
Мада читалац неће добити једно значан (недво сми слен) одговор на 
„велико питање“ метафи зичког карактера (о могућно сти по стојања 
Другог тела),  зајамчено му је ви ше слојно читање по стмодерног тек-
ста културе и уче шће у рекон струкцији скривених, али алу зивно 
обележених симбола, мотива, интертек стова. 

„гре шке“ с којима се суочава читалац – својевр сни су мамци. Да 
би се схватило  шта није у реду у Павићевом делу, потребно је  знати 
како би требало да буде, а то  захтева обраћање и зворима-прототек-
стовима. би зарна прича и зграђена је на дубоким темељима култу-
ре (укључујући популарну и народну), документованом  знању, на 
студијама и е сејима пи сца. Слике-илу страције су „путока зи“ који 
такође у смеравају према и зворима релевантне информације – 
и сторији срп ске књижевно сти, и сторији по зори шта и томе  сл. 

Преплићући у роману имена и зми шљених јунака са имени-
ма реалних и сториј ских лично сти, Павић ука зује на порекло свог 
књижевног света који потиче од споја имагинације и документова-
не, ја сно обележене традиције. И сториј ско, по знато, реално добија 
у таквој комбинацији црте фикциј ског и по стаје део уметничког 
дела, губећи научну релевантно ст, али чувајући при томе свој по-
тенцијал а социјација и могућих релација са другим деловима бив-
шег контек ста. 

Нова контек стуали зација води ка ре семанти зацији по знатих 
топо са и мотива. Читалац који је  запа зио од ступање од традици-
оналног третирања имена или мотива и жели да утврди „коефи-
цијент ра злике“, приморан је да се обрати првобитном  значењу. 
А то је – у случају Павићевих дела – обраћање и сторији културе. 
Његови романи пред стављају реали зацију идеала енциклопедије 
о којем су ма штали по стмодерни сти, пре свега – Данило Ки ш. 
Новатор ство Павића лежи у томе да његову енциклопедију може да 
прочита само читалац који ће третирати имена, појмове, симболе 
његових дела као одреднице виртуелног лек сикона.

Активи рав ши уз помоћ других (нефикционалних) и звора 
осно вни комплекс  знања, који је пове зан са симболом, именом, 
на словом из романа, читалац добија уз причу, као додатак, низ 
енциклопедиј ских чланака. Најпримеренији начин актуали зације 
фундаменталних  знања у овом случају је обраћање енциклопедиј-
ским и здањима или интернет-и зворима. у зев ши као оријентир име 
или симбол, читалац отвара прву од кине ских кутија информација 
које стварају  широко контек стуално поље.
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Павићева дела то су над(хипер)тек стови чији са стојци упућују 
на и сторију цивили зације. Она се могу сматрати но сиоцима 
културоло шке информације која укључује не само „алек сандриј ска 
 знања“ књижевно сти или фило зофије, него и по знавање ма совне 
културе. Као хиперлинкови она воде ка новим линковима, новом 
нивоу  значења. отворено ст тек ста обе збеђује се мно штвом нових 
сми слова који на стају у проце су декодирања симбола и детаља који 
творе сиже на првом нивоу. Ако се у својим по стмодерни стичким 
романима пи сац обраћао стратегији „дуплог кодирања“ која је 
срачуната на два нивоа читања, у по ст-по стмодерни стичко Друго 
тело Павић уграђује – кори стећи принцип хипертек стуалног пове-
зивања – ергодичке могућно сти продуцирања сми слова и читавих 
огранака  значењ ског лабиринта.

Иновативни, новатор ски роман Милорада Павића у смерава 
читаоца ка про шло сти, ка и сторији књижевно сти и културе, али 
уз помоћ нових, нетрадиционалних, су штин ски другачијих сред-
става – ергодичких сред става интерактивне хипертек стуално сти. 
Аутор Другог тела уно си новум и у поимање хипертек ста, правећи 
од њега „друго тело“ „гутенбергов ског“ романа.
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пРеЛАЗA

Кон ституенти света као  што су: и стина, лаж, смрт, живот, 
и сторија, све ст и је зик одмеравају се у контек сту смене двеју пое-
тика у срп ској књижевно сти по сле Другог свет ског рата: модерни-
стичке и по стмодерни стичке. Аналитички, компаративни и дедук-
тивни метод опредељени су како на обележавање и сагледавање 
ме ста прела за, те очитовања по стмодерни стичких референци у де-
лима Мило ша црњан ског, бори слава Пекића и Милорада Павића, 
тако и на поку шај да се утврде ре зултати и судбина по стмодерни-
зма. феномен апокалип се ра зматра се у ве зи са догађајем по-
стмодерни стичког преи спитивања и сторије, са знања, књижевно-
сти и човековог одно са према будућно сти. будућно ст, покаткад 
апокалиптички претећа, обележава и за зов да се у одно су на оно 
 што дола зи одмери и о сми сли оно  што је на слеђе је зика, ми шљења, 
културних трагова.

Кључне речи: књижевно ст, модерни зам, по стмодерни зам, 
апокалип са, траума, афа зија, прела з

Недеј ствено ст смрти у Другој књи зи  Сеоба ( сви цитати према: 
црњан ски 2005) један је од убедљивијих аргумената који Милош 
црњан ски прилаже пер спективи опадања, опо зивања и превред-
новања сми сла  званичне и сторије. Непродуктивно шћу смрти, 
укинућем тран сценденције, и сам књижевни тек ст као да при знаје 
да је причу која је обрађена, причу о сеобама, немогуће  завр шити 
друкчије но при знањем њене неокончиво сти, јер ни сеобама нема 
краја. Али је књижевни  запис у и за зову недеј ствено сти смрти до-
сегао оно  што, чини се и зве сним, ниједан и сториј ски документ не 
може по себи, премда је наративан: и зра стао је као приповедна све-
ст и приповедна структура у мери е стет ског, која рефлектује њихо-
ву довољно ст, а довољно ст је унапређена и једним са знањем на које 
и сторија не може да при стане – јер би тако сама себе оповргла –, 
али које ће је ипак неповратно опо звати: „Има сеоба. Смрти нема!“ 
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Друга књига  Сеоба не утеловљује само неповерење према и сторији, 
проблемати зујуће ра злагање њене тек стуалне кон ституције, већ, и 
мимо самог демантовања, репре зентује отварање према и сторији/
и сторијама као према великом потенцијалу приче, дакле према 
оном сми слу/ значају и сторије који се не може минимали зовати, ра-
зматрати у згредно, и згнати из света, макар и само ради тога  што 
критичку све ст по стмодерни стичког приповедања (код црњан ског 
суптилно, али ипак веома у збудљиво) контек стуали зује. А то, чини 
се, и није тако мало. 

црњан скова проблемати зација и сторије у Другој књи зи  Сеоба 
одражава, по Милу Ломпару, догађај кри зе, јер упркос ди скретно-
сти проблемати зовања, актуали зује претварање и сториј ског садр-
жаја у од сутни садржај, при чему се од сутно ст и сторије (иако је 
и сторија до ступна у домену је зичке конфигурације дела) може по-
сматрати као доказ валидно сти по стмодерни стичког опомињања 
на не сигурно ст и сториј ског са знања (Ломпар 2004: 115). И сториј-
ска у зурпација про шло сти у Другој књи зи  Сеоба не и за зива недо-
умицу у погледу и схода намереног подвла шћивања: „Мало се  зна 
о про шло сти, мало се и може  знати.“ (црњан ски 2005: ii, 293). И 
када поне што прео стане од саме про шло сти (не од и сторије) – као 
оне две речи ру ске царице Ели савете Петровне, пронађене након 
њене смрти, а  запи сане на једном папиру „њеном руком: Пламен 
Огн“ – нама је  запречен пролаз према спо знању њене природе, ње-
ног  значаја, сврхе и  значења, па „нико, ни дана с, не  зна,  за што, нити 
 шта то треба да  значи“ (црњан ски 2005: ii, 293). Примером ау-
тографа ру ске царице црњан ски убедљиво прока зује немоћ, и зли-
шно ст и сторије пред самом про шло шћу, која онда када се као так-
ва, као про шло ст, и спуни (тј. када оно  што је сте прође), и стодобно 
се  затвара: упркос својој материјали зовано сти, један документ про-
шло сти о стао је само пример онога  што је  за његове кон зерваторе 
напо слетку – „ни за шта“ и „ни шта“.

Милош црњан ски жуђену и стину и њеног поу зданог гаранта, 
смрт, води према крају романа, према по следњем поглављу, „ Сеобе 
се на стављају вечно“, као према судионици у којој ће, коначно, по-
што прича стане, дока зати недо статно ст  замамних репре зентација 
жуђеног, немогућно ст и оп сенар ство жуђеног, и на супрот њему 
обелоданити сигурну владу деј ственог ни штавила. Ако је ра зновр-
сно и неи збројиво мно штво трагова про шло сти ра скрило не про-
шло ст саму, већ, својим не слагањем, својом непоу здано шћу, отва-
рање пукотина и сторије, онда ће се јавити не само сумња спрам 
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могућно сти са знавања про шло сти, већ и и зве сно ст докидања 
обећања и сторије, те и њено повлачење из света.

црњан ски верификује ка сномодерни стичку идеју о  запрекама, 
о у залудно сти, о бе сми слено сти људ ских деј става, али упи сивање 
нихили стичке ми сли у амбијент новорођене херои стике рационали-
зма отвара поље не само и зве сне „ закривљено сти“ и сторије, поље 
откривања парадок са и сторије, поље полемике гла сова ра зличитих 
времена, већ и про стор  за ми сао о не сврховито сти и сторије,  што 
саме јунаке од политички инцидентних фигура претвара у нера-
зумљиво инцидентне фигуре (приправне  за и золацију), а самог ау-
тора, одно сно фигуру пи сца по свећеног ег зотичној про шло сти свог 
народа, реактивира као ди скретну политичну све ст о актуелној (и 
дола зећој) инвер зно сти и сторије индивидуе, народа, човечан ства. 
црњан ски се, наиме, пока зује као реакционаран, политичан пи сац, 
и та политично ст не гравитира само према концепту национал-
не митологије, већ подједнако (а можда и ви ше) његова реакцио-
нарност на ступа и као оп струкција великих утврђења духа про-
свећено сти, који и надаље, упркос својој и сториј ској вероломно сти, 
политички и ин ституционално реафирми ше своју топографију. 

Иако „романца“ о национу, црњан сков роман Друга књига 
 Сеоба сугери ше по стојање и стине коју објективна и сторија не може, 
или игнори ше, да и зми сли (као  што не може ни да докаже своју 
иманентно ст свету) – и стину „појединог човека, или жене“, чија је 
судбина ситно „ зрно пе ска, који и збацују, на обалу, бе змерна мора, 
по сле бура“ (црњан ски 2005: ii, 286). Тек у неди скриминативном 
про стору фикционалног упи сивања „ смрт једног човека, или жене, 
чак и кад, у том и стом тренутку, падне једна  зве зда са неба“ може 
трајати „дуже у у спомени људи, него у мраку, један трепет, у мно-
гим трептајима ноћних свитаца“ (црњан ски 2005: ii, 286). црњан-
сковим приповедањем обелодањује се да нико не би могао пред ска-
зати и набројати оно  што ће бити, јер „не схватљиво је то људ ском 
уму“ (црњан ски 2005: ii, 298), али аргумент литературе је сте у томе 
 што будућно ст није неи зве снија од про шло сти. Да ли је свет тиме 
подно шљивији, јер можда се уи стину не  зна оно  што ће бити? Или 
црњан ски пак нема сумњи поводом тога какву ће судбину то бу-
дуће, дакле не знано имати? А и сторија ту ни шта не може.

Апокалиптично де струирање и очекивање копна (ви зије, тек-
ста) – приповедање бори слава Пекића у Времену чуда ( сви цита-
ти према: Пекић 1965) упри зорује смену двеју поетика: модерни-
стичке по стмодерни стичком. Свет који је на крају приче „Чудо у 
гадари“ ра змерен у и сто сти својих репре зентација провоцира до-
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гађај по стмодерни стичког полемичког суочавања појединца/пи-
сца са светом, одно сно света са поједницем. Про стор умоболних у 
Времену чуда  задуго оп стаје као жива негација света дру штва. Не-
гирајуће иновирање Матеј Калине ску препо знаје као начело модер-
не авангарде, која се у том негациј ско-креациони стичком  замајцу 
преци зно одређује према минулом и дола зећем: „оно  што је старо, 
ин ституционали зована про шло ст... мора бити ефика сно одбачено; 
ново... дола зи само по себи“ (Калине ску 1987: 275-276; према: Леви 
1997: 171). учинци о слобођене опажајно сти умоболника утопиј-
ски (будући да се догађа оп сенар ско компен зовање недо статака 
„рационали зованог спољног света као и колони зоване п сихе“), да-
кле и модерни стички, опредељују доживљај света као „либидинал-
ни преображај све и су шеније и све ви ше тлачитељ ске стварно сти“. 
Модерни зам управо отвара „животни про стор у којем се може бар 
имагинативно доживети супротно ст и негација“ (Калине ску 1987: 
291) интен зивне рационали зације и пре скриптивно ст опредмећења 
савременог света. 

бенјаминов ска инвер зија унутар интенције упо знавања 
будућно сти – ново се може са знати само евоцирањем  занемарених 
 знања про шло сти – обележава прела зак човека из стања модерно-
сти у стање по стмодерне све сти. Модерни зам се отвара новом, 
стално друкчијем, будућно сти, одричући минулом епи стемоло-
шку релевантно ст у питањима сутра шњице. Али се у тој жудњи  за 
непо знатим ипак по су стаје: јер, ка заће умберто Еко, „дође тренутак 
када авангарда (модерно) не може да иде даље... По стмодерна реак-
ција са стоји се у препо знавању чињенице да про шло ст – с об зиром 
на то да не може бити уни штена  зато  што њено уни штење води ћу-
тању – мора бити преи спитана.“ (умберто Еко према: Калине ску 
1987: 276-277).

Пуцање халуцинантне слике репре зентација је докидања мо-
дерне жудње  за тоталним и очекивања по стмодерни стичког рек-
реирања и сторије, је зика и интерпретација сми слено сти света. 
Стратегија којом се у виду прототек ста одржава „нека старија, 
поти снута садржина и спод ка сније формали зоване повр шине“, 
одно сно стратегија којом се спроводи „вертикално поти скивање 
и у слојавање или таложење“ је сте „владајућа структура кла сичног 
модерни стичког тек ста“ (Џејм сон 1984: 261-262). Међутим, у Вре-
мену чуда,  за ра злику од уобичајеног вертикалног и скључивања 
или поти скивања неке старије садржине, првобитна садржина 
подлеже ек сперименталној ек стен зији: то ви ше није тек сведена 
библиј ска прича која ра зре шава не, као у новом  завету, какву ег-
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зи стенцијалну, онтоло шку или етичку проблем ску ситуацију, већ 
прича која упри зорује једну поетичку смену. 

О сим  што се причом „Чудо у гадари“ понавља „ми стерија гене-
зе“ једне елиотов ске стварно сти, цела књига Време чуда живи гене-
зом нове поетике у срп ској по слератној књижевно сти – поетике 
по стмодерни зма. И зла зак из лудила, као из ониричког про стора, 
о сим него стољубиво сти социјали зованог света породио је и ве-
лико обећање: из сна/лудила може се и заћи ( само) у књижевно ст. 
Али  шта ћемо са светом? И заћи у књижевно ст, а не отворити се 
према свету? Или можда на ступити по стмодерни стички:  Субјект 
најчувенијих Ди сових стихова тајан ственом мелодијом у сну 
 задобија „ срећу сву“, док по стмодерни субјект кроз своја „онирич-
ка и ску шења“ о слобађа своју „ субјектно ст“ у „ра звла шћеном свету 
стварно сти“, као  што о слобађа и тај и сти свет.

Е стет ски режим уметно сти дефини ше ситуацију модерно сти, 
у коју је положен идентитет супротно сти: „Е стет ско стање је чи-
ста напето ст, тренутак у којем се облик потврђује сам  за себе. Као 
и тренутак обликовања једне специфичне човјечно сти“ (Ран сијер 
2005: 328). И знова пи шући и сторију хри стовог по слања, бори слав 
Пекић на ставља „традицију новога“. Међутим, „традиција новога“ 
своју строгу надопуну има у „ново сти традиције“, па се о почетку 
е стет ског у Пекићевом тек сту (а с об зиром на његов подтек ст) може 
говорити као о одлуци „ за реинтерпретацију онога  што или тко 
чини умјетно ст“ (Ран сијер 2005: 329). Окончање модерни зма може 
се проматрати и као крах онтоло шко-е стет ског модела политичке 
револуције, при чему је модерно ст „по стала не што попут кобне 
судбине која се темељи на једном темељном  забораву: хајдегеров-
ској бити технике, револуционарном од сјецању краљеве главе, 
људ ске традиције те, коначно, и сточног гријеха људ ског створења 
– које  заборавља свој дуг према Другоме и своју подложно ст хете-
рогеним снагама чулно сти“ (Ран сијер 2005: 331). 

бори слав Пекић у Времену чуда приповеда о патњи „у оним 
границама које су свачијем животу одређене као коначне грани-
це и здржљиво сти“ (Пекић 1965: 215) и коначне могућно сти тран-
сцендирања бола („бити са оне стране бола“). И потпуни  заборав 
пређа шње своје смрти и ново  задобијање живота не може да ра-
чуна на будућно ст која неће генери сати идућу смрт и идуће, бол-
но, ва скр сење. у кругу само заборављања и сталног  започињања 
себе (и животом и смрћу) сваки појединац по стаје „величан ствено 
попри ште битке  за спа сење света“, којој Пекић не види скора-
шњег ра зре шења, и којом, можда, још једино може – и сам, као и 
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његов Ла зар из Витаније – да приповеда наду у скора шњи догађај 
(или пак одгођај) катакли зме. шта, међутим, како је то црњан ски 
у стврдио на крају Друге књиге Сеоба, ако мимо смрти још једино 
по стоје сеобе. у залудно ст надања – „Чему нада у животу?“ – и нера-
зре шиво ст свих на ших невоља. Није ли управо црњан сков Павле 
И сакович до стојна потврда да се такво стање не може лако подно-
сити? Пекићев Ла зар из Витаније, у умирању „наји ску снији међу 
свим људима, једини коме је смрт допу стила да је препричава из 
соп ственог и ску ства“ (Пекић 1965: 220), у Времену чуда и спи сује 
и оно по следње  што човек, и по сле лудила, или у једном нарочи-
том стању самовоље, мимо овог света и мимо свих  закона може да 
„учвр сти,  за штити своју смрт“, да спа се себе – да се преда ватри и 
тако утекне.

Човек „који се  звао И сус На зарећанин“ у Времену чуда первер-
тује и сторију  земаљ ског живота божјег сина, и сторију по сведочену 
Пи смом, и дела као обновитељ потка зујуће и стине, као онај који 
фал сификује, који кон струи ше лаж (не би ли се кроз лаж само-иску-
пио). Али то је лаж која се као таква, духом своје неи стинито сти, не 
види у свету, будући да унутар ње по стоји обаве ст (и обаве зно ст) да 
ствари стоје „онако како сви морају да их виде!“ (Пекић 1965: 117). 
 Саобра зити се редуктивној интерпретацији, читати и сто ст света, 
живети вла ститу бе значајну ра зликовно ст и бити спокојан  значи 
пропу стити у свет лаж,  заборав, неи скупљујућу смрт: метафи зичко 
 зло. На супрот сваком интерпретатор ском манипулатор ству, хри-
стос и сторијом свога по слања предочава допу ст и  захтев  за само-
успо стављањем,  за у зра стањем до лично сти – до оног пуновредног 
је сам –,  за победу над смрћу. јер, библиј ски хри стос „је 'и стина и 
живот', јер није бог мртвих – оних који живе у интерпретацијама, 
већ бог живих – оних који живе у и стини“ (Ахметагић 2007: 109). 
умоболни јунаци Времена чуда, минијатурни богови у спо знању 
своје голотиње и у стиду, покривени и зла зе пред приповедачку све-
ст која треба да у новој- старој, по стеден ској, по стхалуцинантној 
ситуацији, (пре)ра спореди старе-нове јунаке, старе-нове фигуре, 
да скривљену наго ст наново и другојачије  заодене.

Очекивање и предавање очигледно сти ра зликовања добра и 
 зла, и стине и лажи, поверење у видљиве  знаке отварање је према 
бе значајно сти ра злике, ха зардирање оп стојно сти света, будући 
да у самој ин ституцији видљивог по стојањем скриваног мањка 
добро и  зло раде и својом невидљиво шћу,  замењујући неретко, у 
тој у зајамној невидљиво сти/про зирно сти, ме ста и смерове. „Лаж 
ни смо препо знали стога  што је стајала у самом је згру очигледне 
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и стине“ (Ахметагић 2007: 106). Невидљиво деј ствује на ме стима 
непотпуно сти очигледних и стина: оно  што се не каже, оно  што се 
прећуткује, о стаје у сенци обећаног, спроводи дивер зију унутар га-
рантоване очигледно сти и стине, погађајући у центар људ ске жеље, 
али и манипулацијом  за стирући пре судно помањкање у обећању. 
Играјући на карту очигледног које мами,  змија у По стању обећава 
Адаму и Еви да, по знав ши ра злику добра и  зла, неће умрети, али 
скрива и зве сно ст ка зне од које се страхује: смрт.

Па сти у свет тајан ствено сти  значи опредељивати добро добрим 
а  зло  злим, али те шкоћа таквог сналажења је сте у (не)очигледно сти 
њихове појаве. Опредељењу  за пуноћу или пра знину претходи (не)
ра зумевање. До спело се, дакле, у свет интерпретација, у свет херме-
неутике. Књижевно ст суделује у ра зигравању супарни штва оп сене 
и и стине, с надом у могућно ст непотпадања под суверену владу 
очигледног и дојављивања – битног. Литература одржава оп се сивну 
 заиграно ст у и страживању пренагла шене тајан ствено сти Другог. 
О сећај тајновито сти света одржава и о сећај при су ства и стине у том 
свету. Не станком тајан ствено сти света, не стала би и стина и о стала 
би само лаж, „(...) до до саде поновљива игра ра за знавања у обли-
ку сличног. Нема и стоветно сти. Нема ни ра зличито сти. Све тек 
личи. Мада ви ше није тајан ствен, свет је по стао не са знатљив јер је 
 за нас  затворен“ (Ахметагић 2007: 108). Као да по стмодерни стичка 
књижевно ст у стаје против „подно шљиве ра зличито сти“ света, 
 знајући колико се „ни штавно ра зликују живопи си и стог предмета“ 
(Пекић 1965: 106), али да ли она уи стину може да живи ра злику  за 
коју у стаје?

Дру штвено ст књижевно сти у по стмодерни зму одредиће се 
важно шћу улоге не само уметно сти као такве, већ и пи сца као прои-
звођача, и читаоца који неће бити тек реципијент, већ сарадник: 
„Ако је уметно ст схваћена као и сториј ска прои зводња и као дру-
штвена прак са, онда се положај прои звођача не може  заобила зити, 
по што по стоји скуп дру штвених одно са и змеђу прои звођача и 
публике који потенцијално могу бити револуциони сани проме-
ном у прои зводним снагама, која би читаоца могла преобратити из 
потро шача у сарадника“ (хачион 1996: 142-143). На тај начин ће, 
бартов ски речено, сваки тек ст по стати дру штвени про стор, у којем 
ће, као и у дру штву, бити ме ста  за све, али и у којем ће Џејм соново 
тотално – а тотално је дру штвено или: само је дру штвено тотал-
но – рачунати на демократи зам гла сова, будући да ниједан ви ше 
не може да буде одви ше повла шћен, не су спрегнуто владајући, ни 
одви ше ути шан, ни одви ше унижен.
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Можда дои ста није пре судно како пи шемо, већ како читамо. 
Ако је крајем о самде сетих (1989. године у књи зи Предео сликан 
чајем) и напомињао да је добрим причама добро у свим је зицима, 
будући да саме нала зе потребне речи и свој је зик, који ви ше ни-
су, интенционално, предмет е стети зације – „лепој причи није пот-
ребан леп је зик и лепа реч“ (Павић 1989: 283) – те да је нужнија 
е стети зовано ст читања, још недогођена, али са очекивањем њене 
будуће појаве, крајем прве деценије 21. столећа, Милорад Павић ће, 
чини се, о књижевно сти и њеним потребним суделоватељима, чи-
таоцима, говорити, с много већом оба зриво шћу, све стан најновијег 
некомодитета: књижевно ст ви ше не може како и куда хоће, а пи сац 
мора да брине о својим читаоцима.1 

Књижевно ст, дакле, не жели да умре, но да ли је еволуција оди-
ста могућно ст да се добро преживи? Или је немогућно ст умирања, 
стално прелажење, стално ст сеоба,  заборављена  задато ст света коју 
црњан ски и зговара у Другој књи зи Сеоба, а Пекић у Времену чуда, 
стра шнија од смрти, а бе за злено ст и примирено ст  злоћуднији од 
 зла до следне и здвојено сти? јер апокалип са можда и није нај стра-
шнија (не) зами сливо ст овога света, будући да имамо апокалип су 
апокалип се? Немати страх, немати и стину и немати апокалип су, а 
имати – мучнину. Ипак, чини се да док читамо црњан ског, и згледи 
пред будућно шћу (уколико црњан сков тек ст не схватимо са свим 
иронично), макар ситуација књижевно сти била, према Павићу, са-
свим и зве сна, ни су  затворени. јер нико не  зна откуд дола зе и  шта 
 значе  звуци који кроз ноћ допиру „из неке не схватљиве даљине, са 
неке непојмљиве ви сине“:

„Да ли са  зве зда?
Или, из на шег про шлог живота и на ших у спомена.
Или су ве сти из будућно сти, која нам се спрема, без на шег 

 знања, против на ше воље и са свим другачија, него  што се очекива-
ла.“ (црњан ски 2005: i, 130)

1 По следњу велику поетичку и змену у ра звоју украјин ске књижевно сти на почетку 21. 
века Ала Татаренко сагледава не у жељи пи саца  за иновацијом, већ у потреби „младих 
читалаца“ да се та промена неи зо ставно догоди према њиховој жељи „да се препо знају 
у јунацима књига“, да се идентификују са јунацима, према жељи да се о ствари нова 
„ра зумљиво ст света књижевних дела“. Промена се, у словно, може одредити као по-
ст-по стмодерни стичка, а  задовољење жеље „младих читалаца“ може се препо знати у 
„ек спло зији књига са аутобиограф ским елементима“. Опре зна у и ска зивању поми сли 
да је по ст-по стмодерни стичка литература генери сана из „пре за сићено сти делима по-
стмодерних пи саца“, Татаренко ће и зричито одредити дру штвену по зицију новог мо-
дела пи сања: „Оваква литература може да се свиђа или не, али она по стоји и чита се, и 
служи као степеник ка књижевно сти сутра шњице.“ (Татаренко 2006: 168) јер,  знамо да 
начин пи сања  зави си од читања „које га  захтева и тражи“. (јерков 1992: 216.)
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Пожељна неочекивано ст била би  за зивање теорије постмо-
дерни зма (или неке нове књижевне теорије) која ће моћи да, из пу-
стиње у коју су враћени Пекићеви умоболници, обећа будућно ст 
бољу од про шло сти. „ Стварно радикална теорија [по стмодерни-
зма – Ч. Н.] видела би будућно ст као потенцијално бољу од сада-
шњо сти, док је она кон зервативна види као инхерентно о суђену на 
пропа ст“ (Лохнер 2005: 343). Можда се онда апокалип са и догоди.
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ČaslavV.nikolić
The(un)BeArABILITyAnd(no)ThInGofTheWorLd: 
feSTIVITy,TrAuMAAnd/orAphASIAofTrAnSITIon

summary
The constituents of the world such as truth, lie, death, life, history, consciousness and lan-

guage are weighed up in the context of the shift of two poetics in serbian literature after world 
war ii: modernist and postmodernist. analytical, comparative and deductive method are em-
ployed to mark and examine the place of transition, as well as to display postmodernist referenc-
es in the works by Miloš Crnjanski, Borislav Pekić and Milorad Pavić, and to attempt to establish 
the results and fate of postmodernism. The phenomenon of apocalypse is observed in relation 
to the event of postmodernist examination of history, knowledge, literature and man’s bearing 
towards the future. The future, occasionally apocalyptically threatening, marks the challenge to 
weigh itself up against what is ahead and render the meaning of what the heritage of language, 
thought and cultural token is.

Keywords: literature, modernism, postmodernism, apocalypse, trauma, aphasia, transition

Прихваћено за штампу септембра 2010. 
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ЗАшТоЈепоСТМоДеРНиЗАМ 
уСРБиЈи(ипАК)Могућ

Чланак је предлог књижевнои сториј ског, синтетичког опи са 
срп ског, у ско – поетоло шки схваћеног по стмодерни зма, са ука зањем 
на његове корене, специфичне црте и промене прика зане кроз при-
зму дру штвено-и сториј ских и књижевних релација. Такав при ступ 
омогућава да се по стојање по стмодерни стичке све сти срп ских пи-
саца-по стмодерни ста по сматра не само као одјек – у категоријама 
рецепције и утицаја америчких и  западноевроп ских тенденција, 
већ као специфично ст те књижвно сти одређену ра зличито шћу 
економ ско-дру штвених прилика југо славије по сле Другог свет ског 
рата (већом отворено шћу према Западу) и и сториј ских прилика у 
 Србији деведе сетих година у одно су на друге по сткомуни стичке 
 земље.

Кључне речи: по стмодерни зам у Србији, књижевно ст, епоха, 
прелом, је зици почетка, је зици краја, поетоло шке и дру штвене про-
мене

Ово и злагање у својим претпо ставкама треба да буде предлог 
погледа са стране. један од ра злога је књижевнои сториј ски карак-
тер опи са, ствараног у моменту када се већ дуже време по ставља 
питање да ли је још увек (и како) могућа и сторија књижевно сти1. у 
књижевнои сториј ској пер спективи  занима ме поетоло шко схватање 
по стмодерни зма, које се приближава начину Џејм соновог дефини-
сања овог термина (у одно су на Америку и Западну Европу, ипак 
са неи збежним периоди зациј ским померањима – Џејм сон сматра 
да су  ше зде сте године прела зни период, а седамде сете период кри-
стали зације по стмодерни зма). Сличан је начин ра зумевања појма, 
ра зличит –  због ра злика у дру штвеним, политичким и економ ским 
приликама – моменат кри стали сања по стмодерни стичке све сти у 
 Србији – дакле периоди зација. По стмодерни зам, како пи ше: 

1 Овој тематици, коју нагла шава и сам на слов књиге: Да ли је могућа другачија и сторија 
књижевно сти? по свећена је и звр сна монографија краков ског и страживача Тере се 
Валас (в. Валас 1993).       



Новак-БајцарС.

124

„(…) није још један термин који опи сује неки конкретни стил. Он је 
(…) периоди зациј ска категорија, чија се функција  за снива на пове-
зивању рађања нових формалних црта у култури с појављивањем 
новог типа дру штвеног живота и новог економ ског поретка, који се 
еуфеми стички  зове модерни зација, по стинду стријално или потро-
шачко дру штво, над којим доминирају медији или сликовно дру-
штво, или – коначно – мултинационални капитали зам.“ (Џејм сон 
1996: 193)

Кључна одредница овог књижевног, у ског схватања постмо-
дерни зма је дакле при су ство по стмодерни стичке све сти, која је 
уочљива код генерације пи саца који ступају на књижевну сцену 
о самде сетих година XX века. Наравно, појављивање по стмодерни-
зма у  Србији може да се пове зује (вр шећи на тај начин намерну 
или ненамерну валори зацију) са поку шајима укључивања срп ске 
књижевно сти у свет ске тенденције и скључиво кроз при зму књи-
жевних стратегија, које се крећу без и зворне цивили зациј ске подло-
ге на којој се  за снивају. Ипак, како се чини, нарочито у случају срп-
ске књижевно сти (као и других по стјуго словен ских књижевности) 
специфично сти дру штвено-и сториј ских прилика ( стереотипна 
„мекоћа“ југо словен ског типа комуни зма која је проу зроковала 
већу културну и економ ску отворено ст према Западу) до звољавају 
да се корени по стмодерни стичке уметничке све сти пронађу и на 
домаћој подло зи, мада цивили зациј ске појаве о којима говори 
Џејм сон ни су у југо славији о самде сетих имале и сти интен зитет 
као сличне појаве на западу Европе или у Америци  ше зде сетих и 
седамде сетих. штави ше, у одно су на југо словен ске у слове те шко се 
може говорити о либерали зму у политичком или економ ском сми-
слу.

Ипак, у слови у којима су о самде сетих ступали на књижевну 
сцену пред ставници „младе срп ске про зе“, млади по стмодерни сти, 
 знатно су се ра зликовали од стварно сти о сталих држава И сточног 
блока. Од краја четрде сетих година, дакле од и скључивања југо-
славије 1948. из Коминтерне, југо словен ски модел је био по сматран 
као „мека“ варијанта социјали зма, о чему је требало да сведочи, 
како се сматрало, нпр.  званично непо стојање цен зуре или не свр-
стано ст југо славије (ови елементи су служили пре свега Титовој 
аутопромоцији његове стране политике, која је по на зиву била „не-
зави сна“) и отворено ст граница која је омогућавала слободно кре-
тање идеја (и радне снаге).

Ова у словна отворено ст титои зма је релевантна чињеница јер, 
како се сматра, комуни зам је главна препрека која је онемогућила 
„природни“, не сметани ра звој модерни зма и по стмодерни зма (ипак, 
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други и страживачи, који ин си стирају на томе да се по стмодерни зам 
у словен ским и по стмодерни зам у  западноевроп ским књижевно-
стима по сматрају као паралелне појаве на стале педе сетих година 
XX века, пове зују га са почетком по степене де струкције велике 
комуни стичке нарације, којој је на Западу одговарала де струкција 
либералне нарације2). 

Почетак књижевнои сториј ског по стмодерни зма у зетог у ужем 
сми слу припада почетку о самде сетих година XX века, мада се могу 
ра зматрати и померања времен ских оквира тог правца на почетак 
седамде сетих (ипак не  због Ки шовог стварала штва, него  због дела 
Давида Албахарија и приповедака Милорада Павића), док  зрела 
фа за срп ског по стмодерни зма припада деведе сетим годинама.

Може се ри зиковати и тврдити да су срп ски по стмодерни сти – 
пред ставници „младе про зе“ о самде сетих – својом аполитично шћу 
и напу штањем ангажовано сти поку шавали и звр шити преврат чија 
је су штина промена дру штвене функције књижевно сти (хермети-
зација књижевно сти и аутотемати зам њихових дела, наравно, тре-
ба по сматрати и као реакцију на одређени идеоло шки импул с). 
Пароле по стмодерни ста,  због специфично сти и интен зитета дру-
штвено-политичких проце са тог времена, ни су и зражајно о значене 
као „је зици почетка“ (овим термином о значавам ди скурс као  збир 
реторичких сред става у рефлек сији по свећеној категорији епохе). 
Мада је њихова делатно ст о значавала радикалну промену у погледу 
поетике, појављивање младих ни су пратиле ди ску сије и полемике, 
чему је допринело при су ство у дру штвеном и књижевном живо-
ту „је зика краја“. Ови је зици су реги стровали кри зу југо словен-
ске идеје, обрачуне са титои змом (децентрали стичке тенденције). 
Непо стојање „је зика почетка“, непо стојање дебате и генерациј ског 
„ра зговора“ који би пратио појављивање младих, адекватно опи сује 
 запажање П шеми слава Чаплињ ског – и страживача „трагова прело-
ма“ у пољ ској књижевно сти, који кон статује да аргументи прелома 
ретко кад могу да се нађу у самој књижевно сти – у делима, новим 
поетикама, формалном ек сперименту, већ се че шће ти аргументи 
траже у про стору ван књижевно сти, али с њом пове заним, а то су 
њене ин ституције и обла сти живота које у словљавају по стојање и 
промене (Чаплињ ски 1997: 33).

2 Види нпр. радове: фокема 1984: d. fokema, Literary History: Moderinsm and Postmodern-
ism, amsterdam/Philadelphia: john Benjamin Publishing Company; ur. janaszek-ivaničková, 
fokema 1996: h. janaszek-ivaničková, d. fokema, Postmodernism in Literature and Culture 
of Central and Eastern Europe, śląsk, katovice, 
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један од ра злога „не запажања“ или „игнори сања“ младих 
– како су они сами опи сивали своју ситуацију о самде сетих – и 
непри сутно сти генерациј ске ди ску сије (непо стојање је зика пре-
лома) били су у слови и начин кон ституи сања младе про зе. Мла-
де је карактери сала неједнолико ст поетика и ди спер зија њихове 
средине. Они ни су сачињавали органи зовану генерациј ску групу, 
која се окупљала око ча сопи са, која би имала свој програм, већ су 
деловали индивидуално (београд ска мануфактура снова са својим 
Манифе стом била је краткотрајна епи зода). Чињеница је да ни су 
били ек спонирани или можда чак примећивани од стране старије 
генерације, а прика зивањем њихових дела бавили су се они сами 
или њихови генерациј ски вр шњаци. Не зави сно од интенција ста-
рије генерације (игнори сање или омаловажавање), тихи и аноним-
ни начин на који је са про стора срп ске књижевно сти и зронила 
млада генерација не сумњиво треба пове зивати са чињеницом да 
је о самде сетих година  за о слобађање књижевно сти од њених дру-
штвених и националних обаве за и ко смополити зам,  за напу штање 
стварно сних оптерећења и референцијално сти било суви ше рано. 
Њихова порука, како се чини, о стала је  због радикали зма ван 
и сториј ског тренутка и дру штвених очекивања. Појавила се у мо-
менту када су се и зражајно и спољавали симптоми о слобађања до 
тада гу шеног про стора националне идентификације. Ситуација по-
стмодерни ста о самде сетих била је дакле по следица одлика ра звоја 
срп ске књижевно сти, која је по сле Другог свет ског рата на стајала у, 
у словно схваћено, „меком“ типу комуни зма. Као њене специфично-
сти, врло поједно стављено, могу да се наведу: 1. релативно кратки 
период ортодок сног соцреали зма ( само до почетка педе сетих), 2. 
окамењење тематике уз  знатну формалну слободу, 3. непо стојање 
релевантног уметнички емиграциј ског (у политичком  значењу) и 
другооптицајног тока.

Из тога прои зила зи чињеница да, без об зира  што је комуни зам 
био страно тело у срп ској књижевно сти, њен главни ток је чинила 
књижевно ст у држави, а сви модерни зациј ски подухвати вр шили су 
се уоквирусистема (то се одно си и на Данила Ки ша) и ни су били 
и зложени репре сијама, док нпр. у пољ ској књижевно сти по стојање 
два паралелна тока – књижевно сти у држави и емиграциј ско-„под-
земног“, води при знавању том другом стату са не само „правог“, 
националног, него и стату са на следника међуратног модерни зма3. 

3 О поку шајима и скључивања периода Пољ ске Народне Републике као елементу полити-
зације опи са културе у по сткомуни стичком периоду пи сала је Тере са Вала с. (в. Валас 
2003: 76-80)
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У словна „мекоћа“ титои стичког типа комуни зма довела је до веће 
„монолитно сти“ срп ске књижевно сти, али је утицала на проду-
жење периода при су ства у њој теме идеологије (до о самде сетих го-
дина вр шила се демитологи зација парти зан ског мита, а до деведе
сетих година обрачуни с титои змом). Таква је, дакле – обележена 
„је зицима краја“, била књижевна по задина на ступа пред ставника 
младе срп ске про зе.

Непри су ство „је зика почетка“ била је такође по следица чиње-
нице да је суп ститут ових генерациј ских ди ску сија по стала друга, 
најчувенија полемика у и сторији по слератне срп ске књижевно сти, 
коју је са својим вр шњацима и колегама водио Данило Ки ш. Лич-
ност пи сца је снажно утицала не само на уметнички сен зибилитет 
младих пи саца, него и – можда чак и зражајније – на све ст књи-
жевне критике, која је била „гла с“ ове генерације. Придавање Ки-
шу од стране по стмодерни ста стату са духовног патрона њиховог 
стварала штва, ука зивање на е стет ске паралели зме и змеђу књи-
жевних дела „младих“ и Ки шовог опу са, поку шаји периоди зације 
срп ског по стмодерни зма у којима су дела Данила Ки ша ( са ча сом 
анатомије) добила статус преломних, чине ге ст који је подухвате 
по стмодерни ста ситуирао у традицију поку шаја модерни зовања 
срп ске књжевно сти. 

Питање одно са Ки шовог стварала штва и по стмодерни зма тре-
ба да се ра зматра  заједно са проблемом улоге два и стакнута пи сца 
генерациј ски старија од већине по стмодерни ста: Милорада Павића 
(1929-2009) и Давида Албахарија (1948). ука зивање на ра злике 
и змеђу начина на који су се они одно сили према питању борхе сов-
ске фанта стике омогућило је одређивање три ра зличита поетоло-
шка а спекта важна  за почетке срп ског књижевног по стмодерни зма. 
На њима се  за снивају три линије срп ског по стмодерни зма: у  знаку 
„књижевно сти и сцрпљивања“ (Давид Албахари), ки шов ске тради-
ције (Радо слав Петковић) и павићев ске струје (горан Петровић).

Павићев ска струја се делимично надове зивала на борхе сов ску 
метафи зику и интере совање  за и сторију – али не у  значењу који је 
том термину давао Ки ш. Она, дакле, није била о слоњена на конкрет-
но сада и овде и на и сториј ско-идеоло шки контек ст, него на интере-
совање  за про шло ст и традицију, која је укорењена у семиоло шкој 
ми сли умберта Ека. Други и звор срп ског по стмодерни зма чини 
„нова америчка про за“ ( захваљујући пре свега преводилачкој и 
популари затор ској делатно сти Давида Албахарија). По стмодерни-
зам у  знаку „књижевно сти и сцрпљивања“ имао је и зражајно поле-
мичке црте у одно су на метафи зичко-и сториј ски карактер борхе-
совог стварала штва. Срп ски пи сци књижевно сти и сцрпљивања 
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надове зивали су се на аргентин ског пи сца у и стој мери у којој је 
то чинио у складу са својим и скључиво (у одно су на о стале пи сце 
књижевно сти и сцрпљивања4) вла ститим интере совањима други 
универ зитет ски профе сор – Џон барт, и зражавајући у својем чуве-
ном е сеју убеђење да књижевно ст на стаје из књижевно сти.

По сле 1991. млада срп ска про за је у шла у нову  зрелу фа зу. По-
сматрајући проце се на срп ској књижевној сцени, као и у самој 
књижевно сти деведе сетих, може се стећи ути сак да у овом прелом-
ном периоду, када су се у другим по сткомуни стичким књижевно-
стима огла шавали је зици почетка обележени по сти зањем слободе 
и кратким периодом оду шевљења либералном нарацијом, у  Србији 
су се и даље огла шавали „је зици краја“. у срп ском књижевном жи-
воту при сутне су ди ску сије по свећене стању срп ске књижевно сти 
и њеним поетоло шким променама, уло зи и обаве зама књижевно-
сти у новој и сториј ској стварно сти, као и стању књижевне сцене 
( стату су најпре стижније књижевне награде ча сопи са НИН, коли-
чини књижевних награда, стању и уло зи књижевне критике5), но 
оне ни су дијагно стиковале – јер то ни су могле6 – нити о значавале 
це зуру е стет ског прелома, него су ви ше биле  знак потребе  за 
преломом. Ситуација се није променила чак ни по сле 5. октобра 
2000. године, када је дијагно стикован ви ше крај XX века него нова 
ситуација7.

4 Коју nota bene не  за ступа велики број о стварења, пољ ски преводилац, и страживач 
и по знавалац америчке књижвно сти, Лех будрецки наводи само неколика дела која 
и спуњавају  захтев про зе тог типа. (в. будрецки 1983: 159)     

5 Види темат ске бројеве ча сопи са: Све ске, 1991, бр. 10; Дело, 1992, бр. 1-2; летопис 
Матице срп ске, 1993, бр. 2-3; Књижевно ст, 1994, бр. 10-11 и бр. 12; луча, 1994, бр. 1; 
Књижевно ст, 1999,  бр. 8-9.  

6 Како упо зорава Чаплињ ски: „Ми шљење у категоријама „краја“ потчињава себи и као 
вла стите алатке у зима метафоре пада, сутона, границе, кри зе, не стајања, боле сти, не-
моћи, умирања, смрти, и сцрпљивања. То је не симетрично ми шљење, непреводиво у 
почетак. Као метод оно ставља у привилегован положај контек стуалну синте зу, од 
публици стичких вр ста даје предно ст билан су. Анкете, билан си и рекапитулације у књи-
жевној критици су нормална појава. Они помажу обја снити ситуацију, одређују скуп 
неких  заједничких дела, обнављају е стет ске хијерархије, предочавају промену уку са. 
Нема дакле ничег неприродног у по стајању билан сâ. Симптоматичан је засвакукризу
буранпор астколичинетаквихрекапитулација.опасн осткојасесњимаповезујеје
брисањеграницеизмеђудијагнозеижеље;постигнувшидоминацијунакњижев-
нокритичкомтржишту,билансипостајуфактичкимотористоријекњижевности,
средствоинтервенисањауисторију–утоликојаче,уколикоусилнијеподплаштом
епистемолошкихинтенцијаскривају своју склоносткаинтервенцији.“ [подвукла: 
С. Н. б.] Чаплињ ски, оп. цит., 23-24.

7 што се види и на о снову самих на слова чланака. Из ра зумљивих ра злога наводим овде 
само неке од њих: С. Дамјанов, „ Срп ска по стмодерна про за на крају 20. века“, Поља, 
2002, бр. 421 (јули-авгу ст), 73-77; З. ђерић, „ Срп ска књижевно ст на крају века, из гене-
рације у генерацију“, Поља, 2004, бр. 428 (април-мај), 124-129; б. Тома шевић, „Токови 
про зе ( срп ска књижевно ст по следње деценије 20. века)“, Поља,  2004, бр. 427 (јануар-
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Мада се опи си стања књижевног живота у тада вођеним ди ску-
сијама и у  Србији и у Пољ ској чине сличним (они реги струју ра-
спад центра, непо стојање органи зованих група и књижевних гене-
рација које се окупљају око ча сопи са, ра спад монолитног си стема 
ди стрибуирања књига, преу зимање улоге водећих културних цен-
тара од стране малих центара, пад ча сопи са, промену стату са пи-
сца и промену дру штвене функције књижевно сти), ипак ди ску сије 
у  Србији прика зују стање кризе која је по следица рата, а не – као у 
Пољ ској – по следице по сти зања слободе. Ни у Пољ ској по сле 1990. 
године ситуација и здавачког тржи шта није била боља, а у слови на-
стајања новог књижевног тржи шта и културних иницијатива вр-
шили су се у атмо сфери, „карневала у сред ру шевина“ – пропадања 
старе инфра структуре, а не као ре зултат иницијативе државе: ства-
рања о снова  за нову културу (Чаплињ ски 2007: 36-39).     

Промене које су деведе сетих и звр шене у по стмодерни стичкој 
књижевно сти (прелаз од антиреференцијално сти, радикалног 
аутотемати зма, фрагментарно сти, од кратких, минимали стичких 
про зних форми ка наративно сти и роману) биле су са једне стране 
и зраз и сцрпљења могућно сти формалног ек сперимента, са друге 
– реакција на драматичну стварно ст ра спада и рата. Промена која 
се деведе сетих година одиграла у делима срп ских по стмодерни-
ста није и за звала промене о собина које кон ституи шу њихов по-
стмодерни стички карактер. Њихова дела још увек реги струју „ди-
слокацију“ и ску ства, његову ди спер зију, немогућно ст кон ституи-
сања једно значних критеријума сми сла, фрагментарно ст и некохе-
рентност, али на другим ме стима траже и звор овог и ску ства. Док се 
он у о самде сетим годинама нала зио у цивили зациј ско-културним 
приликама, у деведе сетим годинама и звор доживљавања стварно-
сти по стала је и сторија, чији је драматичан ток и за звао окретање 
ка референцијално сти, али – такође – и зражајан прелаз од афабу-
ларних, кратких форми према дужим наративним целинама.

Лик који је попримила стварно ст на почетку деведе сетих неми-
новно је о ставио траг у тематици генерације која је у периоду својих 
књижевних првенаца (дакле, о самде сетих година) поку шавала 
кон струи сати свој уметнички свет на о снову по стмодерне, на ње-
ним глобалним  знаковима вађеним из локалне стварно сти упркос 
њој самој, идући уз воду, против струје, дакле упркос тенденцијама 
најинтен зивније при сутним у дру штвеном про стору. готово пред-
модерна стварно ст рата и ра спада, која је почетком деведе сетих 

фебруар), 91-97; Т. брајовић, „Кратка и сторија преобиља. Запажања о срп ском роману 
на прела зу столећа“,  Сарајев ске све ске, 2006, бр. 13,  187-221. 
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и зненадила (не само) по стмодерни сте, вратила је на странице њи-
хових дела рефлек сију по свећену карактеру по стмодерне која – о 
чему сведочи окретање теми и сторије – из нове ратне пер спективе 
делује ви ше као „ сан“ о по стмодерни (или модерни која се непре-
стано враћа). Али можда и та аутодеми стификациј ска црта има уп-
раво по стмодерни стички карактер. 
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Silvijanovak-Bajcar
WhypoSTModernISMInSerBIAIS(STILL)poSSIBLe

summary 
The article offers an answer to the question regarding the existence of postmoderism in ser-

bian literature. The primary goal is to identify the influence exerted on the literary processes by 
the watershed socio-political events, to show their impact on the watershed poetological events 
and describe the nature of those literary changes. The serbian experience was different from 
that of the other countries in the Communist Bloc, not only in the early 1990s, but also earlier, 
after world war ii – during the existence of the socialist federal republic of yugoslavia. in the 
case of serbian literature the specific socio-historical circumstances make it feasible to trace the 
postmodernist artistic awareness back to indigenous sources.

Keywords:postmodernism in serbia, literature, epoch, disruption, languages of the begin-
ning, languages of the ending, poetical and social changes
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coMMunIcATIon: 

TheprAGMATIcSofcerTAInSynTAcTIc
STRuCTuRES

in this paper i examine correlations between meanings of a number 
of english syntactic structures and their usages as mitigation markers in 
workplace discourse. These are the whimperatives (the (bare) imperative, 
can/could you and will/would you patterns) and the non-factive and 
modal constructions (I think, P and the must/would frames). Basing 
my research on genuine linguistic examples, and working within the 
theoretic frameworks of natural semantic Metalanguage and Politeness 
Theory, i show how the particular configurations of illocutionary 
components in the semantic formulae for the given patterns may 
account for the motivation in their systematic use as mitigation markers 
in business communication.    

Keywords: disagreement, fact-threatening act, illocution, locution, 
mitigation marker, modal verb, non-factive verb, politeness, request, 
whimperative 

1.Introduction
we may consider workplace discourse as a tug of war between two at-
tributes – efficiency and politeness. The first relates to an immanent ne-
cessity of having work done. to the largest extent this is accomplished 
through verbal communication, and this, in turn, may bring about disa-
greement. in order to minimise this negative but unavoidable side of the 
coin, and yet be able to express one’s attitudes (in terms of the speaker/
addressee and speaker/utterance relations), one learns how to apply 
some basic rules of the social game at work in a particular environment. 
in other words, one learns how to be nice. The second attribute is then 
that of showing politeness. 

This paper is about verbal mitigation markers i broadly define as 
linguistic phenomena, both lexical and grammatical, which, regardless 
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of other functions they may have on transactional or interactional levels 
of communication, also partake in the process of lessening an impact of 
the illocutionary force of their host-utterance for politeness purposes. in 
particular, the paper explores pragmatic meanings of certain syntactic 
structures which have acquired the status of mitigation markers through 
their systematic and routine employment in workplace discourse. The 
syntactic constructions the paper specifically deals with are various 
whimperative patterns with action verbs as in (1), and the patterns with 
modal and non-factive verbs as in (2) and (3), respectively:

(1) Could you please verify if schedules are missing from the dis-
play.

(2) i would say this should be monitored for a while since it looks 
like only the same PC is having the problem. 

(3) we need an update to give the agent something to give to the 
customer. i think a month is long enough to wait keeping in 
mind the Ptr has been opened since april. 

My analysis is based on the data collected over a two-year period 
in a french-based multinational company that uses english as its lin-
gua franca. The data are representative of both spoken (face-to-face and 
telephone conversations) and written discourse (electronic mails and 
telexes).1 They additionally comprise front-stage and back-stage inter-
action (goffman 1959) among native and non-native speakers of eng-
lish.2 

The main theoretical frameworks within which this study is couched 
are the natural semantic Metalanguage (nsM), a semantic theory that 
has developed a notational system for the representation of meaning 
based on natural language with an underlying assumption that human 
concepts are innate (see, for example, wierzbicka 1991 and 1996), goff-
man’s (1959) view of the self as an interactive construction developed 
through the notion of face and expanded in Brown and levinson’s po-
liteness theory (1987) through a set of conversational strategies aimed at 
avoiding potential face-threatening acts (ftas).3

1 some data were taken from software called Win@proach, which has the characteristics of 
both written and oral media; for instance, the use of graphic symbols and the possibility of 
spatial and temporal transmission are combined with on-line processing, greater or lesser 
informality and linguistic features typical of spoken discourse. 

2 front-stage interaction is more formal in style than back-stage interaction. it is used, for in-
stance, in talk with clients. Back-stage interaction, by contrast, shows in-group membership. 

3 The paper presupposes readers’ familiarity with the basic concepts and principal assumptions 
of the respective theories. however, certain notions are briefly presented in footnotes either 
because of their references to some other approaches or because they might not be salient 
enough. 
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2.Whimperativepatternswithactionverbs
whimperatives are linguistic forms that combine properties of both 

imperatives and interrogatives. even though there is no one-to-one map-
ping between a linguistic form (i.e. a sentence type or structure) and a 
speech act it is used to perform (i.e. an illocutionary force or communi-
cative function),4 imperatives typically encode directives (or requests for 
actions) while interrogatives standardly encode questions (or requests 
for information):   

(4) switch on the PC.
(5) is the PC switched on?  
The bare imperative (without extensions), as in (4), simultaneously 

signals two things to the addressee: that the speaker considers a certain 
state-of-affairs to be desirable, and that it is the addressee who is sup-
posed to bring it about. The interactional meaning of an imperative sen-
tence type might be nsM-formulated in the following way:

(6) i say: i want you to do something (e.g. switch on the PC). 
i think: you will do it because of this.

although uses of the bare imperative in social encounters may be 
gradual across cultures (i.e. from the socially least acceptable to a social-
ly acceptable form), they clearly represent marked forms of communica-
tion: the speaker is allowed to assume much while leaving the addressee 
little leeway. This makes the bare imperative a straightforward case of a 
bold-on-record fta.      

on the other hand, the interrogative, when it encodes a direct speech 
act, as in (5),5 is interactionally neutral. in english, for example, the bare 
imperative may take a mitigator, as in (7), but the interrogative in (8), 
which has a direct structure-function correlation, may not:

(7) Please switch on the PC.
(8) *Please is the PC switched on?        
in other words, mitigation is neither necessary nor obligatory to 

make the interrogative a socially acceptable form. The interrogative, in 
fact, signals two things to the addressee: that the speaker wants to know 
about a certain state-of-affairs, and that she assumes the addressee to be 
knowledgeable about it and willing to comply. The interactional mean-
ing of an interrogative sentence type might be captured by illocutionary 
components along the following lines:

4 refer, for example, to levinson’s “literal force hypothesis” (1983: 263). 
5 direct speech acts are, for instance, questions such as Where is the conference room? and pre-

questions such as Do you know where the conference room is?.
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(9) a. i don’t know.
 b. i want to know.
 c. i want you to say. 
given that questions require verbal responses,6 both the speaker and 

the addressee partake in the responsibility for the social encounter.
whimperatives are similar to imperatives in presenting states-of-

affairs as desirable from the speaker’s point of view; that is, the first 
component of (6), ‘i say: i want you to do something’, is maintained. 
They differ from imperatives in that the speaker does not assume (or, at 
least, pretends not to assume) that the addressee has to comply with the 
speaker’s wants; that is, the second component of (6), ‘i think: you will 
do it because of this’, is absent. This, i argue, constitutes the first mitigat-
ing layer of whimperatives.     

with interrogatives, whimperatives share not only the form, but also 
the second pair part of adjacency question-answer pairs, namely, the un-
derlying illocutionary component ‘i want you to say’. They differ from 
genuine questions in that the speaker is knowledgeable about a certain 
state-of-affairs; that is, component (9a), ‘i don’t know’, is absent. still, by 
putting the desirable state-of-affairs in an interrogative frame, the speak-
er appears to have maintained the component. This, i argue, constitutes 
the second mitigating level of whimperatives.  

given the aforesaid properties, whimperatives are likely to be widely 
used in workplace discourse. in contrast to the military, or similarly, or-
ganised environments, one does not normally go about issuing orders 
(or commands) in business communication. on the other hand, work 
has to be done and this information needs to be communicated. it is 
not surprising, therefore, that a request should be the most commonly 
used speech act to this purpose. however, requests are potentially face-
threatening, and therefore they must be mitigated. in anglo-american 
business communication, which is mainly avoidance-based (i.e. orient-
ed towards deference), whimperatives prove to be a readily available lin-
guistic source of mitigation. They are instances of “preventive practices” 
(goffman 1959: 13) or “other-oriented principles” (kerebrat-orecchioni 
1997: 15).           

The following linguistic patterns are standardly used to frame re-
quests (with or without the pre-verbal please or kindly): the bare impera-

6 in conversation-analytic approaches to discourse, questions and answers form adjacency 
pairs where questions as first pair parts always select next action in the form of answers as 
second pair parts. Their absence is therefore, noticeably missing (cf., for instance, atkinson 
and heritage (1984) and sacks (1992)).   
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tive pattern in (10a), the will you pattern in (10b), the can you pattern in 
(10c), the would you pattern in (10d) and the could you pattern in (10e).   

(10) a. (Please/kindly) do x.
 b. will you (please/kindly) do x?
 c. Can you (please/kindly) do x?
 d. would you (please/kindly) do x?
 e. Could you (please/kindly) do x?
judging by the regularity of use, some of the patterns in my data 

were highly favoured interactional strategies for hedging requests:
(11) Please do not multi-address your telexes as these departments 

have nothing to do with these problems. 
(12) i kindly ask you for a favour to solve all problems existing, be-

cause we did not join 12 european BsPs in order to avoid auto-
mated ticketing for the carriers we have agreements  
with, but to have them benefit from their participation in the 
all american airpass by having them issued.  

(13) Can i ask you to look at the following booking. it received the 
us after splitting from the parent Pnr. 

(14) Can you please verify with your sources and advise quoting the 
Ptr in your reply.

(15) Could you please clarify if schedules are missing from the dis-
play.

(16) would you please revert back to us asap with the information 
on the progress of your investigation. we urgently need to give 
a status.

(17) i was wondering if you can help me with this noreC reserva-
tion.

in face-to-face back-stage interaction, the will you and can you 
patterns without the pre-verbal please/kindly were the most frequently 
used forms. in face-to-face front-stage interaction, both native and non-
native speakers preferred the could you pattern without the pre-verbal 
please/kindly. non-native speakers additionally hedged the act of asking 
as in (13), while native speakers alternated the could you pattern with a 
pseudo-conditional such as (17).

in written communication, native speakers favoured the bare im-
perative pattern prefaced with please as in (11). when non-native speak-
ers opted for the bare imperative prefaced with either of the adverbs, the 
head of the construction was usually the verb do as in (18) and (19):

(18) Please/kindly do the needful.
(19) Please do all the necessary.  
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otherwise, non-native speakers preferred the could you pattern with 
the pre-verbal please/kindly. when native speakers opted out from the 
bare imperative pattern, they either employed the could you pattern with 
the pre-verbal please, or hedged the act of asking as in (20):

(20) Can i ask you to please do x.
in what follows i examine my data in terms of semantic formulae 

that might be posited for the patterns. wierzbicka (1991: 205-206) pro-
poses a number of illocutionary components for the semantic structures 
of the bare imperative, the will you and would you patterns, as in (21) 
– (23):

(21) Do x.
(e.g. reinstate the booking segment.)
i say: i want you to do x (e.g. reinstate the booking segment).
i say this because i want you to do x.
i think: you will do x because of this.
(22) Will you do x?
(e.g. will you notify erding?)
i say: i want you to do x (e.g. notify erding).
i say this because i want you to do x.
i don’t know if you will do x.
i want you to say if you will do x.
(23) Would you do x?
(e.g. would you revert on the progress of you investigation?)
i say: i would want you to do x (e.g. revert on the progress of your 
investigation).
i say this because i want you to do x.
i don’t know if you would do x if i said i wanted you to do x.
i want you to say if you will do x.
similarly, the semantic structures in (24) and (25) represent the can 

you and could you patterns:   
 (24) Can you do x?
(e.g. Can you configure the terminal?)
i say: i want you to do x (e.g. configure the terminal).
i say this because i want you to do x.
i don’t know if you can do x.
i want you to say if you can do x.
(25) Could you do x?
(e.g. Could you purge a mnemonic?)
i say: i would want you to do x (e.g. purge a mnemonic).
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i say this because i want you to do x.
i don’t know if you could do x if i said i wanted you to do x.
i want you to say if you can do x.

The first two components in the formulae reflect the locutions and 
illocutions of the speech acts. The locution of the will you and can you 
patterns is identical to that of the bare imperative pattern, indicating 
the speaker’s commitment to the desired state-of-affairs. in contrast, 
the would you and could you patterns suggest the speaker’s tentativeness 
about the desired outcome. The illocutionary component is identical in 
all five patterns given the speech act of requesting. The bare imperative 
pattern, however, differs from the rest in that it suggests the speaker’s 
highest confidence in the addressee’s bringing about the desired outcome 
so that a verbal response appears not to be necessary (‘i think: you will 
do x’ vs. ‘i don’t know if ...’). The would/could you patterns differ from the 
will/can you patterns in the speaker’s lesser confidence about the desired 
outcome, and are therefore phrased rather tentatively (cf. ‘i don’t know 
if you would/could do x if i said i wanted you to do x’). finally, the will/
would you patterns differ from the can/could you patterns in terms of 
what the speaker is focusing on – the addressee’s willingness or ability to 
bring about the desired outcome.     

what correlations may be drawn between the meanings of the pat-
terns and the ways they are actually used? The will/can you patterns, 
which indicate that the speaker is fairly confident of the desired out-
come, are typical mitigators of informal back-stage requests in face-to-
face interaction.7 in contrast, the tentative character of the could you pat-
tern makes it a more forceful mitigator in front-stage interaction where 
team spirit is not at work and more is at stake; moreover, the speaker is 
less confident in her ability to ensure the desired outcome. Because it is 
more relevant to the speaker to know whether the addressee is the right 
person to submit the request to, it is the could you pattern (not the would 
you pattern) that is regularly employed. The interactional meaning of the 
pattern Can I ask you to do x is similar to the could you pattern: uncer-
tainty about the outcome and verbal response requirements are spelled 
out in the speaker’s questioning the very possibility of even stating a re-
quest. The rather elaborate pseudo-conditional I was wondering if you 
can do x serves the same purpose.  two patterns were particularly sa-
lient in the written mode of interaction: the prefaced bare imperative 
pattern and the could you pattern enriched with the mitigating adverbs 

7 Cf. the following example Can you please stop commenting entries that don’t belong to your 
area.   
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please or kindly. it is as if two extremes on the scale of elaborateness for 
politeness purposes were at work. The use of the could you pattern with 
one of the pre-verbal mitigators (or the alternative pattern Can I ask you 
to please do x) is not surprising given the linguistic practices tradition-
ally associated with the written mode of communication, which is more 
formal and elaborate in comparison with unplanned, spoken discourse. 
The politeness intensifier kindly (or please) has the function of an illocu-
tionary adjunct modifying the performative verb ask as in ‘i now want 
to ask you something kindly’, and has no reference to the manner of the 
action the speaker wants the addressee to perform (the speaker is, as it 
were, paying double deference to the addressee). 

what might be surprising, however, is the strategy of native speak-
ers to use the prefaced bare imperative. This is mainly due to two factors: 
one relates to the channel itself, the other to the impersonality of interac-
tion. Modern means of communication, such as electronic mail or sita 
telex, impose an almost telegraphic interactional style where clarity and 
efficiency largely figure as the most valued attributes. given that requests 
are intrinsically face-threatening, mitigation is not entirely dispensable, 
but is managed now according to the new requirements. The mitigated 
bare imperative seems to serve this purpose well.8 further, in my data, 
it was typically a department that was being addressed. even in cases 
where a particular individual was addressed by his/her name, the ad-
dressee was unknown to the speaker and was, in fact, approached as a 
representative of the department to which a request was submitted. The 
fact that potential face-losses and need for redress are reduced in imper-
sonal encounters may account for the use of less complex linguistic pat-
terns such as the mitigated bare imperative. to support my assumption, 
once correspondence was established with the addressee, the could you 
pattern with either of the adverbs was regularly employed in reissued or 
new requests since the addressee was no longer regarded as unknown to 
the speaker.9 similarly, the would you pattern with the pre-verbal please 
was favoured in reissued requests when the mitigated speech act was 
aimed at the addressee’s willingness to reply, as in (26):

8 as communication channels evolve, linguistic practices and interactional strategies will nec-
essarily be adjusted to reflect the changes, and the mitigated bare imperative may well become 
the most widely used pattern with non-native speakers as well.

9 The could you pattern with the mitigating adverbs was favoured in impersonal interaction 
where once issued request was not responded to. ranking of the imposition (r) is relatively 
high in reminders if we regard them as indirect challenges. This means that they have to be 
mitigated with an elaborate linguistic construction.
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(26) would you please revert asap on the progress of your investiga-
tion. 

in such cases, the underlying illocutionary component of the speech 
act is in fact ‘i want you to say if you will do x’ and not, for example, ‘i 
say this because i want you to do x’. 

3.Patternswithmodalandnon-factiveverbs
Modal and non-factive verbs are typical exponents of epistemic mo-

dality. in other words, they do not contribute to the truth-conditions 
of the proposition expressed by an utterance; rather, they modify the 
illocutionary force and specify the speaker’s attitude to the propositional 
content. This makes them a potential linguistic source of mitigation. 

two patterns frequently occurred in my data: the modal frame i 
must say, P and the non-factive frame I think/guess/believe P.10 The two 
constructions are similar in that the speaker expresses her subjective as-
sessment of a factual matter but hedges her commitment to what she is 
saying. They differ, however, in two important respects. on the one hand, 
the disclaimer ‘i don’t know’, which is present in the non-factive frame, 
is absent or, at least, irrelevant in the modal frame. what is, though, rel-
evant in terms of mitigation, is the marked absence of the component ‘i 
know’ so that a possibility of accusing the speaker of a faulty assertion is 
thereby precluded. on the other hand, the two frames differ with respect 
to which illocutionary component the hedged assertion is attached. The 
modal frame has the assertion directly embedded in the act of saying. in 
the non-factive frame the assertion is attached to the non-factive verb, 
which is, in turn, embedded in the act of saying.11 The construction with 
non-factives is therefore more tentative (hence more mitigative) because 
the assertion is, so to speak, doubly “filtered”. not surprisingly, it is, by 
far, more regularly employed in comparison with the modal frame.

in my data, the construction with non-factives was mainly used to 
mitigate disagreements and requests. excerpts (27) – (31) illustrate: 

(27) a: are we comfortable that we’re processing based on the indu-
stry standards or is this something which should be looked at? 

 B: good question. a, i think you need to look at this one. it 
comes in the same area as  the nar or arnk if the arrival 
segment is cancelled in a Pnr.

10 following grice’s (1989) quality maxim, Brown and levinson (1987: 164) call such construc-
tions “quality hedges”. The quality supermaxim, according to which the speaker’s contribu-
tion should be truthful, is spelled out in two submaximes, namely,  the speaker should not say 
what she believes to be false and for what she has no adequate evidence.    

11 for a more detailed semantic analysis of modal and mental verbs see wierzbicka (1991).  
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(28) we need an update to give the agent something to give to the 
customer. i think a month is long enough to wait keeping in 
mind the Ptr has been opened since april. 

(29) i agree that the sell message and the flifo information do both 
state that this flight is for connection purposes only. however, i 
still think that the availability display is misleading.   

(30) anyway, i think this has nothing to do with the tPf because 
messages two and three were processed in the correct moment 
assuming message one had not arrived yet. 

(31) to a certain extent i totally understand this because you 
wouldn’t like the agent to start meddling with the tst or the 
itinerary in general after a Pta has been set up. But i think the  
problem could occur again when an agent lets the airline take 
control of the Pnr.

in particular, the factor P (sometimes in combination with the fac-
tor d)12 governed the use of the non-factive frame in the manner not 
dissimilar to the role of the mitigating particle just (see Mišković 2003). 
although this construction has the same core configuration of illocu-
tionary components, which verb will actually be used as the head de-
pends on particular lexical-conceptual meanings of non-factives.13 in 
workplace discourse, think seems to be the most widely used verb, most 
likely because it is reason rather than credo or hunch that is implied as 
lying at the core of hedging. 

two modals - must and would - regularly occurred in the modal 
frame as excerpts (32) and (33) illustrate:

(32) we’ve got two examples with approximate times so Coverage 
can check the iCM tape. i must say, however, that i’ve seen this 
several times in the past and it’s always been because of a  
faulty keyboard, a “heavy-handed” user, or an overly sensitive 
keyboard, which causes multiple ets to be sent.

(33) i would say this should be monitored for a while since it looks 
like only the same PC is having the problem. 

The must frame was used to mitigate disagreements, the would frame 
to mitigate unsolicited recommendations (there were no cases in my 

12 according to Brown and levinson’s face-saving model of politeness phenomena (1987), the 
strength of an fta is measured (and redressed) against three independent, culturally-sensi-
tive social variables: the social distance between the speaker and the addressee (the factor d), 
the relative power of the addressee over the speaker (the factor P) and the absolute ranking of 
imposition (the factor r).

13 This is the reason why i am reluctant to consider them synonymous.
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data where the opposite applied). This finding, i argue with wierzbicka 
(1991: 237-238), can be explained in terms of the difference in the il-
locutionary components of the respective frames, in particular, with the 
presence of the component ‘if i wanted (at all) to say something about 
it i would say P’ in the would frame. furthermore, as i already said, the 
absence (or irrelevance) of the disclaimer ‘i don’t say i know it’ in the 
must frame, is implied in the would frame. This makes the construction 
with would epistemically more distant, or interactionally, the speaker is 
less committed to what she is saying. although disagreements and unso-
licited recommendations are both potentially face-threatening, the latter 
are less so; hence, lesser need for the speaker to commit herself to the 
assertion.      

4.Windingup
several generalisations can be made on the use of whimperative pat-

terns and patterns with modal and factive verbs in workplace discourse 
for politeness purposes. 

Perceiving direct requests as potentially face-threatening acts, both 
native and non-native speakers make recourse to whimperatives as a 
linguistic means for redressive action. The can/could you pair is clearly 
favoured over the will/would you pair, the latter exhibiting greater re-
strictions on occurrence. This has been accounted for by the difference 
in their respective semantic structures. whereas native speakers show 
preference for elaborate whimperatives in front-stage talk-in-interac-
tion, non-native speakers prefer elaborate whimperatives in written and 
impersonal forms of interaction. The mitigated bare imperative, which 
is, in fact, a quasi-whimperative, may be on its way to become the fa-
voured linguistic pattern in written business communication.

The modal and non-factive patterns both highlight the relationship 
between the speaker and her utterance by hedging the force of an asser-
tion so that it appears less assertive. This interactional strategy lends itself 
useful in cases when potential face-losses may arise out of disagreement 
(other-oriented strategy) and in those when the speaker wants to save 
her face if her statement turns out to be faulty (self-oriented strategy). 
as such, both constructions are part of preventive practices.   
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иЗБегАВАњеСуКоБАупоСЛоВНоЈКоМуНиКАЦиЈи: 
пРАгМАТиКАиЗВеСНихСиНТАКСиЧКихСТРуКТуРА

Ре зиме
у овом раду и спитујемо одно се и змеђу  значења и зве сног броја синтак сичких структура 

у енгле ском је зику и њихове употребе у по словном ди скур су. Радом су обухваћени т зв. 
вимперативи (према енг. сливеници whimperatives, која је на стала комбинацијом префик-
са wh и речи imperative), то је ст структуре које и стовремено и спољавају карактери стике 
упитног и  заповедног начина (нпр. кон струкције can/could you и will/would you), као и 
структуре с модалним (must и would) и нефактивним глаголима (think). На о снову корпу-
са, који је током двогоди шњег и страживања прикупљан у једној мултинационалној 
компанији која по слује на свим континентима и кори сти енгле ски је зик као lingua franca, и 
кори стећи се о сновним теориј ским по стулатима и методологијом теорија које су поникле 
на англоамеричком подручју (natual semantic Metalanguage и Politeness Theory), пока-
зујемо ве зу и змеђу конфигурација илокуционих компоненти у семантичким формулама 
 за анали зиране структуре и мотивације која стоји у о снови употребе ових структура у 
по словној комуникацији. 

Прихваћено за штампу јула 2010. 
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in this paper we compare the passé composé, the imperfect and the 
passé simple in french with their presumable equivalents in english: the 
Present Perfect, the Past Progressive and the Past simple tense. we show 
that the proper explanation of the similarities and differences in the us-
age of these tenses has to be based on three parameters: aspectual in-
struction of the tense, aspectual constraints it imposes on the ontological 
nature of the predicates it is combined with, and the relation between the 
reference point and event point.

Keywords: verbal tenses, aspect, discursive instructions, semantics, 
pragmatics, contrastive analysis

1. Introduction
in this paper we will try to account for the differences in the usage of 
three tenses in french and their presumable equivalents in english: more 
precisely we will compare the passé  composé with the Present perfect, 
the imperfect with the Past Progressive and the passé simple with the 
Past simple tense. our choice of this particular  topic is both theoreti-
cally and practically motivated: in traditional french and english gram-
mars the above mentioned pairs of tenses are analyzed in a similar way: 
for the passé composé and the Present perfect it is usually stated that 
they represent events which consequences are present / actual at the mo-
ment of speech.. as for the imperfect and the Past Progressive, it is said 
that they both give a picture of an ongoing unbounded process in the 
past. finally, the french aorist and the Past tense are renowned for their 

1 This paper is a part of our work for the Ministry of science’s projects nb 148024d and 
148011.
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delimitation from the moment of speech: they denote eventualities in 
the past that have no conceptual relation to the present state of affairs.  

in the following sections we will show that though the above 
mentioned qualifications are not entirely wrong they are unsatisfac-
tory, for they can neither explain all the characteristic of these tenses 
nor clarify the differences in the functioning of the french and english 
equivalents. 

2. Amodernapproachtothesemanticsofverbaltenses
our basic assumption is that information chunks encoded by verbal 

tenses in french and english are quite complex and cannot be regarded 
as simple markers of temporal reference. in other words, verbal tenses 
do not only label events as present, past or future, but they also reflect 
the way in which the speaker is seeing them and relating them to other 
events. hence, we suggest that for a proper treatment of verbal tenses in 
these two languages, we have to take into consideration three types of 
instructions encoded by verbal forms (see stanojević & ašić, 2008): 

a) temporal localisation of the event 
b) aspectual, concerning the way the eventuality is viewed (as 

global or progressing)
c) discursive, related to the notion of temporal order: temporal 

progression, temporal regression and simultaneity. 
each of these instructions deserves to be explicitly introduced. let 

us start with the temporal localization. since reichenbach’s revolution 
in the temporal ontology (1947) it has been widely admitted that the 
temporal instruction cannot be reduced to the simple fact that tenses 
situate the eventualities in the present, past or future period. The addi-
tional information that they obligatory convey is whether the eventual-
ity in question is observed from the moment of speech or from some 
other moment on the temporal axis. Thus, the temporal instruction can 
be defined as a relation between three pertinent points on the time axis:  
speech point (s), event point (e) and reference point (r). These three 
points can coincide as with the present tense (s,e,r) or they can be tem-
porally separated as with the Past Perfect tense or The french Pluper-
fect (e-r-s) which denotes events that occurred before a reference point 
which is itself situated before the moment of speech.

as for the aspectual instruction, it concerns the meronomic 
(part-whole) relation between e and r.  here two types of relation are 
possible. either r⊆e or e⊆r. in the first case e is viewed as ongoing in 
the moment serving as a reference point- (e has existed before and after 
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a particular point in time r or, if r is an interval, it has lasted all along 
r). in the second case e is accomplished in r.  This is unmistakably il-
lustrated by the opposition l imparfait – passé simple in french:

1. a cinq heures (r) Paul lisait (e). r ⊆e 
2. a cinq heures (r) le téléphone sonna (e). e⊆R
3. l’année dernière (r) Paul habitait à Paris (e).  r ⊆E
4. l’année dernière (r) Paul épousa Marie (e). e⊆R
one important thing should be clarified at this moment: the above 

introduced grammatical (view-point) aspect, should not be conflated 
with the lexical aspect, denoting the opposition between telic and atelic 
eventualities (vendler, 1957).2 This later distinction is uniquely based on 
the semantic properties of the process a predicate denotes (i.e. depends 
on the nature of a verb and on its (occasional) complements, see verkuyl, 
1993), and therefore can be considered as a kind of lexical information. 
its conceptual basis is the opposition between cumulative and quantized 
entities (filip 1999).

finally, the discursive instruction refers to the so called temporal 
order between the eventuality in focus (e) and its temporal antecedent.  
temporal antecedent should be understood as a moment introduced in 
the previous context that serves as a conceptual anchor for calculating 
the temporal location of the eventuality newly introduced in the dis-
course. logically, if the temporal antecedent is not explicitly given it 
should be pragmatically calculated.

There are three possible discursive relations between the eventuality 
and its temporal antecedent. if e<ta, (as with past perfect tense in eng-
lish and plus-que-parfait in french), time is regressing:

5. he said that he had graduated in 1991.   
6. il a dit qu’il avait fini ses études en 1991.
if the temporal antecedent is anterior to e (as with passé simple in 

french) time is progressing:
7. Max entra. Marie téléphona.
if e encompasses its temporal antecedent (ta⊆e; →ta=r), time 

is not moving and the effect we get a so called global simultaneity. This 
happens with the imperfect in french and the Past continuous tense in 
english: 

8. i was reading (e) when the phone rang (ta, ta=r). 
9. je lisait lorque le téléphone sonna.

2 as shown in the work of Borik and reinhart, the perfective-imperfective opposition and 
telic-atelic distinction are two independent  categories (Borik & reinhart, 2004).
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3. EncodingtemporalandaspectualinformationinEnglishand
French
a very important characteristic of the english verbal flectional sys-

tem is that in this language aspectual and temporal information are 
syntactically (derivationally) and morphologically separately encoded. 
namely, in simple tenses a lexical verb takes only a temporal marker 
which function is to distinguish the present situation from the past one. 
(He plays vs He played; He enters vs He entered). so the aspectual inter-
pretation of a predicate depends on the lexical nature of a verb (telic or 
atelic) and on the presence of complements. 

This is a consequence of the generative operation affix hopping3 in 
the phonological component of the grammar. in complex tenses the 
temporal information is yielded by auxiliary verbs (John is/was sleeping), 
while the aspectual information (vProg/Perf) is encoded by participles 
in addition, the auxiliary verb selects a participle-type of the lexical verb: 
to be always selects a present participle (the -ing form), whereas to have 
selects a past participle ( the -ed form):  

10. he was eating [tpast +Beprog] + v-ing
11. he has eaten [tpres+haveperf]+vpart perf
12. he has been eating. [tpres+haveperf]+ Beenprog + v-ing4  
The basic function of a progressive aspect in english is to indicate 

a dynamic action in the process of happening. attention is focused on 
some internal stage of the process which is viewed as something directly 
observed, unfolding before our eyes. By contrast, the ed- form marks an 
action as complete and refers to it as a single whole in which internal 
structure the speaker is not interested.  

we have now reached a very interesting point in our discussion: al-
though, in the syntactical derivational process the aspectual and tempo-
ral information are separately generated, morphologically they can be 
expressed with the same verbal flexion endings. This is what happens in 
french. 

This is the case with simple tenses (passé simple and imparfait) – 
the endings here are actually amalgams of the temporal and aspectual 
information:

13. il écrivait/écrivit un livre. 

3 The  Affix Hopping is  a rule of transformation, which attaches an affix (a bound form) to the 
very first element that follows it within the aux+vP complex

4 (participsku formu Been selekcionise pomocni glagol za perfekat have
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Thus the imparfait’s ending -ait indicates that the situation situated 
in the past is seen as unbounded while the aorist ’s ending -it labels the 
situation as accomplished.

it should be highlighted that there are no progressive participles in 
french conjugation. Progressivity is just one of the possible interpreta-
tions of the french imperfect

4. TheFrenchPasséComposéandtheEnglishPresentPerfect
tense
The passé composé is the most commonly used past tense in the 

modern french language.  it  is used to express that an action has been 
completed at the time of speech, or at some time in the past that can be 
either explicitly pointed out, unknown or irrelevant to the speaker. in 
addition, it is commonly used as a "narration tense" for oral and written 
narration. numerous questions that usually arise from linguistic analy-
ses of the variety of usages of this tense can be reduced into two basic: 
what in its semantic enables this tense to fulfill different functions and 
whether .its functions are related or not.

a proper understanding of the parameters defining the passé 
composé should yield some possible answers to both of them.

The key parameter for understanding the passé composé is its as-
pectual instruction:  e⊆r. This means that events introduced by this 
tense are always presented as accomplished (regardless of their inherent 
lexical aspect) and hence they cannot hold/ be valid at the moment of 
speech. This can be shown by the examples X and y, where the usage 
passé  composé implicates that the eventualities in question (the state 
of being sick and the processes of dancing, (both naturally unbounded) 
ceased to exist before s:

27) Marie a été malade. 
28) Marie a dansé il y a cinq minutes. on attend maintenant les 

notes du jury. 
The second consequence of its aspectual nature is that the passé 

composé introduces in the discourse not only an event but also the re-
sulting state, which begins immediately after the event: e⊃⊂s (kamp i 
reyle 1993). it is of a vital importance to understand that the informa-
tion e⊃⊂s does not guarantee that the resulting state encompasses the 
moment of speech. for this to be true, another condition has to be satis-
fied: s⊆s. note that this condition is actually temporal in nature for it 
situates the consequent state either to the present or to the past.
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we can thus conclude that the so called “resultative” and narrative 
usage of the passé  composé share the same aspectual instruction (e⊆r 
& e⊃⊂s) but differ in the temporal relation between s and s.

Therefore, some authors ((Co vet  2001, Borillo et al., 2004)) for 
the passé  composé stipulate two different temporal instructions: for the 
resultative usage we would have e-r,s while for the narrative one: e,r-
s. This solution, at the first sight logical, exhibit a significant weakness: 
it does not take into consideration the fact that even when the conse-
quences of an event are not valid in s, a predicate in the passé composé 
is not seen as totally independent from the moment of speech. namely, 
there is a lot of evidence that events introduce by this tense are generally 
observed from the moment of speech.  They serve as a kind of elabora-
tion or explanation for what the speaker is claiming. so it can be said the 
predicate is discursively related to s. for that reason we have opted for a 
uniform temporal instruction: e-r,s:

29)  Max est un homme aventureux et audacieux. il a atteint le 
Mont everest sans oxygène.

By uttering this sentence the speaker does not want to claim that a 
physical consequence of the achievement to climb (being on the top of 
the Mount everest) is valid in s. The accent is on the importance and 
relevance of this particular event for the credibility of the psychological 
characteristics attributed to Max. The fact that the informational focus 
can be on the event and not on its consequences explains why the passé 
composé can be used with temporal adverbs denoting a particular point 
in time.

30)  le 20. juillet 1969 neil armstrong a mis le pied sur la lune5.

The temporal instruction e-r,s also explicates why with the passé 
composé the temporal progression is not a compulsory relation between 
events. This is because a sequence of sentences in passé composé intro-
duces a set of events that are observed from the moment of speech (r 
= s). Their function is to elaborate a topic set up in s and consequently, 
the type of temporal relation between them is lexically determined or 
pragmatically inferred. 

in contrast to the french passé composé the english Present Per-
fect does not give a perfective aspectual instruction. That is, it does not 
transform atelic eventualities into bounded entities. its main function is 
to introduce the results of the inherently perfective events (that is why 

5 naturally the sentence does not mean that n. armstrong is still walking on the Moon.
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it is a perfect tense). This means that it imposes aspectual constraints on 
the nature of predicates it can be combined with. 

Moreover it signalizes that these consequences are valid in s (that is 
why it is labeled as present; s⊆s). it has to be underlined that since this 
tense brings attention not to the action but to the consequences it gener-
ates, a sentence in the Present Perfect cannot contain the precise tempo-
ral localization of the event, even when it is clear that the consequences 
of the event in question are valid in s:

31)  john has arrived (john is here).
32) look, his airplane has landed! you can see it from this win-

dow.
33) he *has come/come to our place at 6 o’clock. and he is still 

around.  
from what we have said so far it is possible to deduce both the con-

ceptual correspondence and discursive dissimilarities in the usage of the 
passé composé and the Present Perfect. Both tenses give the same tem-
poral instruction (e-r,s) but diverge as far as the aspectual information 
is concerned: the passé  composé gives the perfective instruction while 
the Present Perfect, in stead of giving aspectual instructions, selects lexi-
cally perfective verbs (achievements and accomplishments). in addition, 
both tenses introduce events and their resulting states but with the passé 
composé the resulting state does not have to be valid in s. Therefore sen-
tences in the passé composé in which the condition s⊆s does not hold 
and the accent is on the event (which is only discursively related to s) are 
obligatory translated with the Past tense: 

34) je suis fatigué.  je suis sortie hier soir et je me suis couché à mi-
nuit :

34a) i am tired. i went out last night and i went to bed at midnight.
35) regarde les dernières nouvelles à la télé ! un avion américain a 

atterri dans la rivière hudson quelques minutes après son dé-
collage de l’aéroport de new york 

35a) look at the latest news on tv! an us airplane crash-landed 
into the hudson river minutes after its take off from the new 
york airport.

in spite of its aspectual constraints the Present perfect can be com-
bined with lexically atelic eventualities (states and activities).  however 
in this type of usage predicates are usually accompanied by specific ad-
verbs – the co called measurement phrases (such as for 5 years). Thanks 
to the external boundaries given by measurement phrases, imperfective 
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verbs are transformed into quantized eventualities and the interpreta-
tion output is the existential reading6:

36) Mary has lived in Paris for 5 years.
interestingly, the consequent state of the events can be viewed as a 

simple fact that a subject has had a certain experience in his life and that 
in the moment of speech he is still marked by this experience. This is in 
some way similar to what we have with french passé  composé: the sen-
tence serve as an explanation for the statement given in s (for ex: Mary 
knows Paris very well etc.). This might suggest that the Perfect tense is 
historically evolving into a tense with a discursive function of elabora-
tion and that even with the inherently perfective verbs the consequences 
don’t necessarily have to be valid in s.

5. TheFrenchpassésimpleandtheEnglishPastSimpletense
The passé simple (aorist) is regularly used in french in narration to 

introduce events that happened in the past. But unlike the passé com-
posé, this tense indicates that the events the speaker is refereeing to are 
by no means connected to the present time. its temporal instruction e,r-
s signalizes its detachment from the  moment of speech. This means that 
the consequences of the events designated by the french aorist are not at 
all relevant in the moment of speech. Consequently, they cannot serve as 
elaboration indicators for a statement that a speaker wants to express.

The aspectual information encoded by french aorist is perfectivity 
(e⊆r). it follows that  the process e is accomplished and entirely situ-
ated within the boundaries of r (if r is an interval) or that a punctual 
process is identical to a point in time r. 

37) Paul se réveilla (e) à cinq heures (r). 
38) Cette nuit-là (r) il dormit bien (e).  
given its strict aspectual instruction, the french aorist always in-

troduces events disregarding the lexical aspect of the verb. This means 
that when it is combined with atelic eventualities (activities and states) 
it changes their aspectual values. The outcome of this process is the in-
choative (as in 39 and 40) or global reading of the atelic predicates (as in 
41, in which a sentence contains an adverbial expression limiting the du-

6 for the semantic analysis of the universal interpretation of the Past Perfect (as in Mary 
has lived in Paris for 5 years now) in which states are not bounded to the right, see asic & 
stanojevic, 2008).
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ration of the process). This semantic mechanism is known as aspectual 
coercion7 (swart, 1998; ašić & stanojević 2008):

39) stefan marcha à l’âge de 11 mois. 
40) dusan aima la chimie à l’âge de cinq ans. 
41) Max marcha de 2 à 3 heures
The discursive instruction of the french aorist is ta<e can be seen 

as consequence of its aspectual nature. The sequence of verbs in aorist 
usually gives an idea of a temporal progression: time is moving forward 
with the events:

42) Paul entra dans le bureau (ta). ses collègues le saluèrent (e).   
43) Paul se réveilla plus tôt que d’habitude (e1). il s’habilla (e2) et 

sortit (e3) quelques instants plus tard8.
however, in our approach we consider that kamp and rohrer’s 

(1983) rule, saying that in a sequence of predicates in aorist each new 
predicate takes its referential point from the preceding one, is too strong. 
This means that in the sequence e1, e2 the ta for the event e2 is not au-
tomatically the event e1. Consequently, (аs shown in 44) the ta of e2 is 
not necessarily the event e1 immediately preceding it but the previously 
introduced event en satisfying the following condition: it can neither be 
the consequence9  of e1 (see 45) nor it can hold a meronomic relation 
with it (see 46):

44) le petit caniche s’échappa (ta for e2). nous ne le retrouvâmes 
plus (e1) car il fut pris par des flics (e2).

45) ??Paul tomba(=/=ta). Pierre le poussa (e). 
46) Marie chanta (=/=TA) et Pierre l’accompagna au piano (e). 
we believe that a proper treatment of the aorist, in which the no-

tion of reference point is replaced by a semantically and pragmatically 
more sophisticated notion of temporal antecedent, can explain the cases 
in which the temporal progression is apparently cancelled. 

unlike the english Present perfect tense the Past simple tense (its 
temporal instruction being r<s) situates eventualities in the past delim-
iting it from the moment of speech. The problem arises when it comes to 
its aspectual instruction. is its imperfective (r⊆e) or perfective e⊆r? if 

7 By analogy to a general mechanism of coercion (Pustejovsky, 1995) in which predi-
cates are generated because of a clash between a function and its argument, in as-
pectual coercion implicit aspectual operators are triggered by a conflict between the 
lexical aspect and the constraints imposed by aspectual instructions of tenses. The 
role of these aspectual operators is to coerce the eventuality into the appropriate 
type. 

8 e1=ta for e2, and e2=ta for e3 . 
9 given the fact that the cause ontologically precedes its consequence
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the Past simple tense is imperfective then, since grammatical aspectual 
instructions are by default stronger then the lexical ones, with telic verbs 
it would create a picture of unbounded (or iterative) events and there 
would be no temporal progress (ta⊆e and ta=r). 

The following examples show that telic eventualities in the Past tense 
are seen as global and accomplished and that in addition they license a 
temporal progression:

47) when john looked at Mary (ta), she smiled at him (e). ta<e 
48) he entered (ta) and closed the door (e). ta<e. 
Conversely, if we assume the Past tense obligatory gives a perfective 

instruction (like the passé simple in french) then it would generate a 
perfective interpretation of atelic verbs and consequently produce the 
effect of temporal progression. again the examples show that the Past 
tense does not interfere with the aspectual nature of the predicates:

49) and we sang to the wind as we danced through the night
50) The children played table games and their parents watched tv. 
This means that with activities ongoing in r, it can alternate with the 

Past Progressive:
51) "what a night!" he said. it was a horrible night indeed. The wind 

was howling / howled10 around the house. 
as a final point, we should highlight that since the Past progres-

sive cannot be combined with states, the Past simple is the only option 
for denoting static eventuality that existed in the past.. naturally, the as-
pectual relation here is r⊆e and the state serves a frame for the telic ac-
tion

52) a man came in (ta). he had blue eyes (e)
53) when i first met him (ta), he was 20 years old (e). ta⊆e -> 

R⊆E
unsurprisingly, the Past tense of activities and states is always trans-

lated with french imperfect. 
on the whole, it follows that the simple Past should be considered 

as aspectually neutral. in addition this tense puts no specific constraints 
on the aspectual nature of predicates. it can be combined with states, ac-
tivities, accomplishment and achievements. with perfective (telic) verbs 
we get e⊆r and hence no temporal progression, while with imperfective 
(atelic) we get r⊆e and the time is moving forward. This validates our 

10 here in french we can only use the imperfect (le vent hurlait au tour de la maison).
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hypothesis (see ašić & stanojević, 200911) that aspectual neutrality of a 
tense underlies its discursive neutrality

Before moving to the next section we would like to point out one ad-
ditional interpretational value of the Past tense. namely it can, in some 
types of sentence, designate habitual past just like the french imperfect 
actually, this particular usage of the past tense is favored with negative 
predicates, indefinite and inanimate subjects, stative verbs and the sec-
ond person subject ((tagliamonte & lawrence, 2000)

 however most of the sentences in which the Past tense designates 
habituality are actually ambiguous and the reiteration of the event has to 
be contextually (pragmatically) inferred12.

6. TheimperfectinFrenchandThePastProgressivetensein
English
just like the Passé simple the imperfect situates eventualities in the 

past, its temporal instruction being r<s. unfortunately, the aspectual in-
struction normally applied for imperfective tenses r⊆e cannot explain 
all the cases of the usage of this tense. namely sentences in which the 
reference point is not situated inside the eventuality in imperfect are not 
uncommon. given the fact that it is possible for r to precede or to go 
behind the eventuality in imperfect we suggest the following aspectual 
instruction for this tense: ej⊇ri(i≠j), -> ej is valid in ri. The reference 
point ri is either given by the previously introduced event (see a) or it 
can be implicated (see B):

a) ri=ei    (the imperfect does not introduce ei). This is a typical 
case of the usage of the imperfect in french:

54) Quand Paul entra/a 5 heures (ri=ei ), Marie buvait son thé 
(ej).

even if a predicate is telic by nature it will be stativized by the aspec-
tual instruction of the imperfect. The input condition for the imperfect 
being a homogenous eventuality, the aspectual coercion output is itera-
tivity or progressivity:

55) Paul sortait le samedi. 
56) Quand il entrait dans sa maison il entendit un bruit bizarre.  . 
B) ri=s, where s⊂⊃ei or ei⊂⊃s . here the reference point is actually 

a state s which is either implicated  or presupposed by ei. 

11 we have shown that this is also valid for the simple future tense in french. 
12 for a proper understanding of the basic semantics of this tense it is essential to underline that 

even when the Past tense represents a series of event it quantifies over them cumulatively, 
marking the set of reiterated events as a whole (see Binnick, 2005)
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57) jean alluma les lampes (r). la lumière éclatante l’éblouissait 
(ej). r=s 

58) Pierre rentra a la maison(r). le soleil lui brulait les épaules. 
(ej). r=s

in 57) the event in aorist implicates a state (light is turned on), be-
tween which and the eventuality in imperfect there is a relation of glo-
bal simultaneity.  By contrast, in 58) the event in aorist presupposes the 
existence of a state (Pierre was outside the house), which is simultaneous 
with the predicate in imperfect.

one of the consequences of the semantic characteristics of the im-
perfect (imperfectivity, anaphoricity and global simultaneity) is that it 
cannot mark a temporal progression. with imperfect the temporal flux 
is at a halt. 

The apparent exception of this rule is the so called “picturesque im-
perfect” in french:

59) dix minutes plus tard il quittait son bureau et se dirigeait vers le 
Parc de luxembourg.

although the events depicted in 59) are represented as unbounded 
and ongoing, they preserve their inherent telicity. Therefore it is possible 
to infer that they are accomplished and that there is a relation of tempo-
ral progression between them. 

it is usually stated in grammars that the Past Progressive tense 
marks that an eventuality lasted in the past (r<s) but that that, if the 
eventuality is telic, there is no implication that it has been accomplished.  
one the consequence of this is that it can still be going on at the time of 
speaking:

60) when i left Mary in her room, half an hour ago, she was quar-
relling with her boy-friend. from the noise i can hear, i can tell 
that they are still arguing about something.

The imperfectivity and durativity features makes the Past progres-
sive ideal for expressing the simultaneity between two states of affaires 
(61) and also for providing a frame within which another past event 
(serving as a reference point) took place (62).  The reference point can 
(just like with the french imperfect) be given by a specific moment in 
the past (63):

61) dusan was playing with bricks while his mother was writing a 
paper.

62) when Mary returned home susan was having her dinner and 
watching tv.

63) at midnight we were still driving through the desert
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 from all these facts it can easily be concluded that the past progres-
sive is semantically equivalent to the french imperfect. however there 
are some cases in which the french imperfect cannot be translated with 
the Past progressive.  we will show that they are due to the dissimilarity 
in their aspectual instruction and to the constraints they impose on the 
ontological nature of the conjugated verb.

The aspectual instruction is different from the one for the french 
imperfect. it states that r has to be strictly included in e (r ⊂ e).  This 
condition means that, unlike in french, e cannot be punctual. Thus, 
achievement in Past Progressive (unlike achievements in the french im-
perfect) cannot function as a frame for another past event:  

64) ??when he entered the room, the clock was striking one.  
69a) Quand il entra l’horloge sonnait une heure. 
it is however possible to use the Past progressive with achievements 

but the interpretation is always iterative:
65) The rain was tapping the window. 
The other consequence of the instruction that r has to be strictly 

inside e is that is not possible to have The Past progressive in the english 
for the equivalent of sentences such as  57) and 58):

66) john turned on the light. ??The light was blinding his eyes.
67) Peter returned home. ??The sun was burning his shoulders. 

Moreover, the Past progressive requires that e is developing and 
not merely existing in r. hence, it selects only processes and dynamic 
(temporary) states. if a predicate is a permanent (static) state, the Past 
tense has to be used (68).

68) *she was having blue eyes / she had blue eyes.
finally, unlike the french imperfect, the Past Progressive is al-

most never used for expressing past habituality. This is probably due to 
its dynamicity instruction which is incompatible with the idea of repre-
senting a reiteration of some event as a stable characteristic attributed to 
the sentence subject. in order to express this idea english has a specific 
construction used to + infinitive. nevertheless there are some specific 
cases in which the Past Progressive is used to express eventualities re-
peating in the past.  however this usage is highly marked, because the 
habitual Past Progressive always implicates a negative attitude of the 
speaker towards the repeated event he is talking about: he is troubled not 
only by the nature of eventuality he describes, but also by its repetition 
(Binnick, 2005). 

69) we were always getting into fights. 
70) she was constantly coming to class late.
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7. Conclusion
in this paper we have demonstrated that a proper contrastive study 

of the meaning and usages of verbal tenses in different languages has 
to be based on a systematic description and detailed analysis of their 
complex semantics. This means that differences between two apparently 
identical tenses (that encode the same temporal information) can be 
straightforwardly explained if the aspectual and discursive parameters 
are taken into account. one of our most important findings is that while 
in french all the past and perfect tenses are aspectually marked (they 
obligatory label the predicate as bounded or unbounded) in english the 
Present perfect tense and Past simple tense are aspectually neutral. The 
aspectual parameter clarifies why the aspectually neutral Past tense has 
a wider distribution then The french passé simple, with which states and 
processes are quantized by coercion because its input condition is ob-
ligatory an event. 

however tenses in english exhibit a characteristic that does not ex-
ist in the semantics of french tenses; they can be aspectually sensitive: 
they impose aspectual constraints on the nature of predicates they can 
be combined with.  This is what actually delimitates the french imper-
fect and the english Past Progressive tense. nevertheless, the crucial dif-
ference in the functioning of the french Passe composé and the english 
Present Perfect is not the fact that only the second one puts aspectual 
constraints on its predicates, but the semantic rule stating that with the 
passé  composé the resulting state does not have to be valid in s
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СтанојевићВеран,АшићТијана
КАфоРМАЛНоЈДеСКРипЦиЈиРАЗЛиКАуВРеМеНиМА

уфРАНЦуСКоМиеНгЛеСКоМ
Ре зиме 

у овом  се чланку и спитују и пореде францу ска и енгле ска про шла времена са по-
себним акцентом  на слично стима и ра зликама у временима која се сматрају  семантички 
еквивалентим. циљ рада је да се покаже да се оптимална анали за глагол ских времена мора 
 за снивати на следећим, формално дефини саним параметрима: а спектуална ин струкција,  
а спектуалне принуде, које се тичу онтоло шке природе глагола који се могу или не могу 
комбиновати са одређеним временом, релација и змеђу референцијалне тачке и догађаја и 
нај зад, однос и змеђу ре зултата догађаја и момента говора. 

Прихваћено за штампу јула 2010. 
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agresja niemiec hitlerowskich na królestwo jugosławii rozpoczęła 
nowy rozdział w historii kraju. w państwie serbskim, utworzonym na 
terenie niemieckiej strefy okupacyjnej, w dniu 29 sierpnia 1941 r. został 
sformowany rząd ocalenia narodowego (Vlada narodnog spasa), a na 
jego czele stanął generał Milan nedić. wbrew dotychczasowym sądom, 
życie w latach 1941-1944 toczyło się nadal nieprzerwanym rytmem. nie-
oczekiwanie nastąpił żywiołowy rozwój kultury: teatru, literatury, sztuki, 
muzyki i filmu. nie ustaje także życie naukowe. wychodzi kilka nowych 
tytułów czasopism, których artykuły pozwalają na dokładne śledzenie 
wydarzeń, również kulturalnych, w okupowanym kraju. 

Kluczowesłowa: M. nedić, rząd ocalenia narodowego, język serb-
ski, biblioteki, radio, teatr, wystawy

agresja niemiec hitlerowskich na królestwo jugosławii w dniu 6 kwiet-
nia 1941 r. zmasowanymi nalotami na Belgrad i inne ważne obiekty star-
tegiczne, otwarła nowy rozdział w historii kraju. w związku z całkowi-
tym nieprzygotowaniem do działań wojennych już 17 kwietnia  zostało 
podpisane Postanowienie o zawarciu rozejmu, oznaczające kapitulację, 
zaś  obszar przedwojennego państwa został podzielony na sześć stref 
okupacyjnych. 

ziemie serbskie, objęte niemiecką strefą okupacyjną, zajmowały ob-
szar mniejszy, aniżeli sprzed 1912 r., tzn. przed wojnami bałkańskimi. 
okupant, w oparciu o istniejące zaplecze administracyjne, ustanowił w 
serbii najpierw zarząd wojskowy, a 30 kwietnia został powołany rząd 
komisaryczny, kierowany przez Milana aćimovicia. toczące się jednak 
działania zbrojne, prowadzone przez oddziały partyzancke, sparaliżowa-
ły jego pracę i spowodowały dymisję. sytuacja wewnętrzna w państwie 
groziła wybuchem wojny domowej, zaś  naród serbski znalazł się na gra-
nicy biologicznego wyniszczenia. 

władze niemieckie wraz z politykami serbskimi podjęły ponowną 
próbę sformowania nowego rządu, który powołano 29 sierpnia 1941 r. 
nazwano go rządem ocalenia narodowego (Vlada narodnog spasa), a 
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na jego czele stanął cieszący się dużą popularnością i zaufaniem przed-
wojenny generał Milan nedić. od samego początku składał on niezmien-
nie te same deklaracje, wzywające do zaprzestania działań zbrojnych i 
normalizacji życia w okupowanym kraju: (...) mi smo Vlada narodnog 
spasa, mi smo izvan i iznad svake političke partije i grupe, mi smo samo 
branioci Srpstva i srpskog plemena. (...) Anarhija mora biti uništena.1

współpracujący z niemcami rząd napotykał na różnorodne oceny 
w społeczeństwie serbskim, niemniej jednak premier gen. M. nedić, o 
którym jeden z komentatorów napisał: Ne mogu mu poreći ni to da je i 
on, kao mnogi njegovi kritičari, mogao da se sakrije iza svoje stare slave 
i sjaja i da ostajući po strani izigrava njihovo jevtino herojstvo i patrio-
tizam. Ne mogu poreći (...) svu hrabrost da u jednom trenutku bezizla-
znom i teškom, nošen verom u svoj narod, prihvati krmu već polomljenoga 
broda i da ga nadčovečanskim naporima vodi ka luci spasenja.2 dołożył 
wszelkich starań, by codziennemu życiu narodu serbskiego nadać wszel-
kie cechy normalności. toczące się ciągle na terenie kraju walki zbrojne 
oraz wyjątkowo trudna sytuacja ekonomiczna nie powstrzymała rządu 
przed udzieleniem pomocy ponad 250 tys. uchodźców z Chorwacji, 
Bośni i słowenii. Było to osobistą zasługą M. Medićia, co ówczesna prasa 
komentowała: Ako mu protivnici ništa drugo neće da priznaju, sigurno je 
da mu zaslugu za ovo ne mogu poreći. Ako već zaboravljaju da su stotine 
hiljada porodica činovnika i oficira, izbeglica i preseljenika u ovim teškim 
danima ipak bar u najosnovnijem bile zbrinute, da je stotinu hiljada dece 
srpske bilo spaseno i očuvano za sutrašnji dan, da je mnoga suza obrisana, 
da je mnogo suza izbegnuto, da je mnogo nesreća i nevolja otklonjeno...3

dotychczasowe opracowania, dotyczące omawianego okresu, je-
dynie odnotowują fakt utworzenia rządu M. nedicia, skupiając się na 
wybuchu powstania narodowowyzwoleńczego, kierowanego przez ko-
munistyczną Partię jugosławii. tymczasem obok zaprowadzenia w kraju 
ładu, Vlada narodnog spasa usiłowała umożliwić obywatelom w miarę 
normalne życie w tych jakże ekstremalnych warunkach. wbrew do-
tychczasowym sądom, iż okres wojenny to całkowity zanik serbskiego 
życia kulturalnego, należy podkreślić ogromny wysiłek władz, również 
finansowy oraz mobilizację społeczeństwa, by życie toczyło się nadal 
nieprzerwanym rytmem. wychodzi kilka nowych tytułów czasopism, 
jak: Novo vreme (powstałe drogą fuzji przedwojennych dzienników Vre-
mena i Politike), Obnova, Srpski narod, Naša borba, które oprócz prowa-

1 Govori generala Milana Nedića predsednika Vlade narodnog spasa, Poslednja opomena srp-
skom narodu., glas javnosti, januar 2006, s. 10.

2 r. B. Živadinović, Podvig generala Milana Nedića, Obnova, 28 avgusta 1943, s. 8.
3 loco cit.
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dzonej propagandy prohitlerowskiej, pozwalają na dokładne śledzenie 
wydarzeń, również kulturalnych, w okupowanym kraju. nieoczekiwa-
nie nastąpił żywiołowy rozwój kultury: teatru, literatury, sztuki, muzyki 
i filmu. tu na odnotowanie zasługuje fakt nakręcenia pierwszego dźwię-
kowego filmu serbskiego. 

absolutnym ewenementem jest powszechne posługiwanie się języ-
kiem serbskim. w tym też języku są publikowane utwory literackie, a co 
najważniejsze – jest on językiem wykładowym na wszystkich szczeblach 
kształcenia, a o programie nauczania decyduje funkcjonujące w ramach 
rządu Ministerstwo oświaty i wyznania. organizowane są Dni serbskiej 
książki, wiele uwagi poświęca się zagadnieniom historii, uwypuklając jej 
najbardziej świetlane postaci i wydarzenia, będące przedmiotem chluby 
narodu serbskiego. 

nie ustaje także życie naukowe. wprawdzie uniwersytet Belgradzki 
został uznany za propagatora idei komunistycznych, a część profesorów 
zawieszona w swej działalności dydaktycznej, m. in. a. Belić, niemniej 
jednak wszystkie placówki oświatowe kontynuowały swą działalność. 
trwają intensywne starania nad odtworzeniem zasobów Biblioteki na-
rodowej, zniszczonej podczas bombardowania stolicy. 

omawiany okres został ze względów politycznych całkowicie pomi-
nięty w dotychczasowych opracowaniach naukowych, a głównym i nie-
mal niewyczerpanym źródłem wiedzy o nim jest lektura wspomnianych 
już czasopism, z których zwłaszcza dzienniki, np. Obnova, Novo vreme, 
z uwagi na swój charakter,  informują na bieżąco o wszystkich wydarze-
niach.

Obnova była wieczornym dziennikiem, ukazującym się od 6. lipca 
1941 r. do 5. października 1944 r. jak sugerowała nazwa pisma, jego ce-
lem było reprezentowanie linii politycznej rządu M. nedicia, dążącego 
do odnowy zarówno materialnej, jak i duchowej narodu serbskiego. jako 
jeden z oficjalnych tytułów prasowych, Obnova -  zdaniem jednego z jej 
redaktorów nikoli Marinkovicia – „u celini izvršila svoju dužnost pre-
ma srpskom narodu”, da je  „otvorila oči neupućenima” u teškim danima 
borbe protiv komunista, u jesen 1941. godine, te da je radila na uzdizanju  
duhovne snage i kulturne svesti stanovništva.4

lektura wybranych artykułów wspomnianego dziennika z lat 1942-
1943 stanowi nieocenione żródło wiedzy na temat rozwoju kultury w 
okupowanej serbii. 

4 B. Đorđević, Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941-1944, Beograd 2001, s. 209.
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I Problematykadotyczącajęzykaserbskiego,jegopoprawności
orazreformynormortograficznych
Mimo iż rząd nie precyzował wyraźnie wytycznych swej polityki 

językowej, to zagadnienia dotyczące kwestii z nią związanych były sy-
stematycznie poruszane, zwłaszcza na łamach codziennej prasy. troska 
o język serbski wyrażała się w okresie wojny m. in. poprzez pielęgno-
wanie tradycji organizowania przez mieszkańców rodzinnej miejscowo-
ści vuka st. karadžicia - tršicia, uroczystych obchodów związanych z 
rocznicą urodzin wielkiego reformatora języka ojczystego. w roku 1942 
przypadł jubileusz 155-lecia tego wydarzenia. zgodnie z utrwaloną już 
tradycją, zostało zorganizowane wielkie zgromadzenie mieszkańców, 
podczas którego wielokrotnie podkreślano zasługi sławnego serba, co 
wyraził reprezentujący gen. nedicia publicysta dragoslav Mladenović: 
Vuk je ovekovečio sve pozitivne osobine i vrednosti srpskog naroda. On 
je taj, koji je otkrio bogatu riznicu srpske narodne duše. Vuk je isticao da 
Srbin biti znači u prvom redu biti čovek koji daje sve za obraz a obraz 
ni za što. Blagodareći Vuku hrišćansko shvatanje života ovaplotilo se kod 
Srba.,5 natomiast  w wykładzie poświęconym karadžiciowi prof. s. ke-
beljić skonstatował: On je uspeo da osvoji simpatije najvećih mislilaca i 
prosvetitelja iz inostranstva prema srpskom narodu i njegovom čistom i 
lepom jeziku. Tako je blagodareći Vuku veliki Nemac Grim rekao: „Srpski 
jezik je toliko lep da ga Evropa mora čuti.” 6

w drugim roku wojny przypadła kolejna rocznica, będąca preteks-
tem do przypomnienia chlubnych kart historii narodu serbskiego. w  
dniu 31 maja 1842 r. na propozycję założenia Serbskiej Akademii Nauk, 
zgłoszoną 28 września 1841 r. przez znanego komediografa i pracow-
nika oświaty jovana steriję Popovicia, zostało założone Društvo Srpske 
Slovesnosti. setny jubileusz tego wielkiego w historii kultury serbskiej 
wydarzenia pozwolił przypomnieć podstawowe zadania powstałej pla-
cówki, do których m. in. należało doskonalenie serbskiego języka naro-
dowego.7

rząd premiera M. nedicia przywiązywał również ogromną wagę do 
upowszechnienia oświaty wśród serbów. jednym z podstawowych zało-
żeń prowadzonej przezeń polityki była budowa nowych szkół, których 

5 B. Marković, Veliki narodni sabor  u Tršiću. [w:] obnova, 12 novembra 1942 god., s. 4.
6 loco cit.
7 g. l., Od „Društva Srpske Slovesnosti” do Akademije Nauka, [w:] obnova, 18 decembra 1942, 

s. 4.
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liczba była niewystarczająca w okresie królestwa jugosławii, a  wiele z 
nich uległo zniszczeniu podczas działań wojennych.8

jednakże oprócz budowy nowych obiektów szkolnych,  Minister-
sto oświaty i wyznania podjęło szeroko zakrojoną akcję reorganizacji 
szkolnictwa podstawowego oraz stworzyło szereg wydziałów na terenie 
całego kraju, mających na celu walkę z powszechnym analfabetyzmem. 
Projekt zakładał, iż: (...) pri svima narodnim školama osnivaju se analfa-
betski tečajevi, koje će voditi učitelji. Pohađanje tečajeva obavezno je za 
sve nepismene muškarce do 45 godina i neudata ženska lica do 25 godine 
starosti. Predavanja na tečajevima traju pet meseci, od 1 oktobra  do 31 
maja. Za nepohađanje tečajeva predviđen je kao kazna prinudan rad. 9 
równocześnie założeniem programu było pielęgnowanie tradycji i kul-
tury ludowej, szczególnie w środowisku wiejskim.10

kolejnym dowodem troski o język ojczysty było powołanie w 1942 
r. przez ministra oświaty specjalnej komisji, której zadaniem była ocena 
najlepszych prac maturalnych wśród uczniów gimnazjów realnych  oraz 
szkół nauczycielskich na terenie całego kraju. warunkiem przyznania 
nagród była: (...) pre svega zdrava, snažna i nacionalna misao, čist i pravi-
lan jezik, razvijen i izrađen stil i korektan pravopis. Ako ma i jedan od tih 
uslova nije zadovoljio, zadatak nije uzet u definitivan uži izbor.11

na łamach prasy rozstrzygano również kwestie poprawności języ-
kowej poszczególnych form gramatycznych. Przykładem obszerny ar-
tykuł poświęcony formom miejscownika rzeczowników r. żeńskiego 
iii deklinacji, omówionym na przykładzie powszechnie używanego w 
okresie wojennym wyrazu bitka: u odbranbenoj bici, u pomorskoj bici, 
u vazdušnoj bici ... . Kad ne bismo znali šta hoće da se kaže, sumnjam 
da bi iko u prvi mah razumeo ovaj oblik, naročito kao samostalan izraz. 

8 n. rad., Nastava u narodnim školama, [w:] obnova, 11 juna 1943 god., s. 3.: (...) prema po-
dacima i izveštajima opštinskih i školskih vlasti, u Beogradu i beogradskom okrugu u toku po-
slednje dve godine, pored 212 osnovnih škola, podignute su dve škole sa 42 odeljenja. U istočnim 
krajevima, pored postojećih 1085 školskih zgrada, podignuto je 7 novih sa 88 odeljenja, a u 
zapadnoj Srbiji, pored ranijih 686 škola,  podignuto je 15 novih sa 128 novootvorenih odeljenja. 
Što se tiče Kosovske oblasti, u kojoj je ranije bilo 77 osnovnih škola, posle rata otvorena su još 4 
nova odeljenja.

9 Akcija na narodnom prosvećivanju, [w:]  obnova, 16 juni 1943, s. 4.
10 loco cit.: Odeljenje je pokušavalo sa spreči rđavu pojavu u našem narodu da se sve više zane-

maruje narodna nošnja i da se gube narodne rukotvorine sa umetničkom verdnošću. Ono je 
izdalo naređenje svima školskim nadzornicima, upraviteljima škola i nastavnicima da utiču na 
najšire narodne slojeve,  naročito na seosku omladinu, da u svojim rukotvorinama gaje narodne 
motive i čuvaju narodnu nošnju. Oni su pozvani da umetničko stvaranje svoga kraja ožive i 
pomognu. Stoga će na završetku svake školske godine, za vreme svečanih ispita, organizovati u 
školskim prostorijama besplatne izložbe ovih radova za narod.

11 Nagrađeni najbolji maturski zadaci iz srpskog jezika, [w:] obnova, 3 oktobra 1942, s. 4.
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Bici!Šta je to i šta znači?12 autor artykułu w sposób bardzo wyczer-
pujący wyjaśnia zagadnienie pisowni problematycznego rzeczownika. 
Mimo iż zakończony samogłoską -a, zalicza się do grupy rzeczowników, 
do której należą również: 1) rzeczowniki o znaczeniu pieszczotliwym 
seka - seki, čika – čiki;  2)  rzeczowniki r. ż. zakończone sufiksem -ka, 
poprzedzonym spółgłoskami c lub č, np.: kocka – kocki, tačka – tački; 3) 
często imiona własne osobowe, np.: Stanojka – Stanojki, Toska – Toski 
oraz 4) nazwy geograficzne zakończone przyrostkiem  -ka, np.: Gradiška 
– Gradiški, Umka – Umki. istnieje jednak grupa - zaliczana przez autora 
artykułu - do wyjątków, w których spółgłoska tylnojęzykowa, kończąca 
temat, może ulegać wymianie lub nie. należą do nich m. in.:  tetka : teci / 
tetki, pripovetka : pripoveci / pripvetki itd. odnośnie tych rzeczowników 
zdania językoznawców były podzielone. 

 rozważania językoznawcze kończy apel: Ovakvi javni razgovori, ma 
i u povremenim razmacima, raščistili bi mnoge zablude i praktično ra-
spravili svakodnevna pitanja iz oblasti gramatike i pravopisa. Možda bi 
čak i uklonili i znatan broj jezičnih rugoba koje su nam ostale iz nedavne 
prošlosti i koje, nažalost, još i sad susretamo na svima stranama. Možda bi 
sprečili i nove da se podmuklo ne uvlače u jezik. Jer, kada se za našu nacio-
nalnu obnovu, duhovnu i materijalnu, ulažu toliki napori, dužnost je sviju 
nas da čuvamo i branimo lepotu srpskog književnog jezika i njegove prave 
književne reči. Tu ništa nije ni sitno, ni beznačajno, ni izdišno.13

Ponadto prasa publikowała również krótkie utwory literackie oraz 
powieści w odcinkach autorów zarówno serbskich, jak i niemieckich, 
włoskich oraz węgierskich, co także służyło rozpowszechnianiu wzor-
ców języka serbskiego. 

jednakże najważniejszą kwestią dotycząca spraw językowych, jaka 
znalazła się w centrum uwagi ówczesnych władz oświatowych, było za-
gadnienie serbskiej normy językowej. w dniu 23 listopada 1942 r. zosta-
ło przez Ministerstwo oświaty i jego Glavni prosvetni savet opublikowa-
ne Novo pravopisno uputstvo srpskog književnog jezika, które - podobnie 
jak poprzednie z 1929 r. - zostało przenaczone dla wszystkich typów 
szkół z dniem 1 stycznia 1943 r. Ówczesny minister oświaty velibor jo-
nić, w wydrukowanym zarządzeniu poprzedzającym tekst Uputstva na-
pisał, iż zostało ono opracowane pristupačno, lako shvatljivo i praktično 
(...) u duhu srpskoga jezika i da se izbegnu kolebljivosti i nedoslednosti 

12 M. dimović, U odbranu srpskog književnog jezika; „Bici”, „bitci” ili „bitki”?, [w:] obnova, 11 
juna 1943, s. 3.

13 loco cit.
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dosadašnjeg pravopisa (...). Ovim prestaje važiti dosadašnje Pravopisno 
uputstvo P. br. 15142 od 15 juna 1929 g.14

doniesienia o mających się niebawem ukazać nowych zasadach pi-
sowni serbskiej pojawiły się najpierw na łamach prasy. dziennik Obnova 
z dnia 23 grudnia 1942 r. informował o ukończeniu prac nad tą jakże 
potrzebną serbom reformą, nad którą od niemal roku pracowała po-
wołana z inicjatywy ministra oświaty specjalistyczna komisja, złożona 
z grona najbardziej uznanych filologów oraz leksykografów. autor ar-
tykułu donosił o rozpo-częciu druku oczekiwanej publikacji,15 zaś trzy 
dni później tenże dziennik podał informację o zaprezentowaniu w ostat-
nim numerze Službenih novina nowych zasad pisowni wprowadzonych 
przez Ministerstwo oświaty wraz z dosyć pobieżną rezenzją dokonanej 
reformy pisowni serbskiej. 

w wyniku konsekwentnie przeprowadzonego procesu upraszcza-
nia dotychczasowych zasad pisowni, Novo pravopisno uputstvo srpskog 
književnog jezika wyeliminowało większość form dubletywnych, jak i 
wszystkie zapisy, które umożliwiały funkcjonowanie form zamiennych, 
co dotyczy zwłaszcza interpunkcji oraz wyrazów zawierających spółgłos-
kę h, której stosowanie okazało się jednym z podstawowych problemów 
pisowni serbskiej. 

tak więc troska o poprawność językową w okresie wojny była ele-
mentem bujnego życia kulturalnego, które wbrew wszelkim oczekiwa-
niom rozkwitło w latach wojennej zawieruchy i dowodziło stabilizacji 
wewnętrznej w kraju w okresie sprawowania władzy przez rząd gen. M. 
nedicia.

II Biblioteki
w wyniku bombardowania stolicy w kwietniu 1941 r., nauka i kul-

tura kraju poniosła niepowetowaną stratę, została bowiem niemal całko-
wicie zniszczona Biblioteka narodowa. serbowie, świadomi poniesionej 
straty, niemal natychmiast, bo w połowie maja, przystąpili do odnawia-

14 Novo pravopisno uputstvo srpskog književnog jezika, Beograd 1943, s. 9.
15 Novi srpski pravopis, Jedna preko potrebna reforma, [w:] obnova, 23 decembar 1942, s. 5.; oto 

komentarz nieznanego autora zamieszczonego artykułu, dotyczący wprowadzonej reformy 
pisowni serbskiej: Ova reforma srpskog pravopisa ni u kom slučaju ne nosi neki senzacionalan 
karakter. Koliko smo obavešteni, ona se svodi uglavnom na izvesne dopune i uprošćavanja, i što 
je najvažnije, na potpuno i definitivno izbacivanje hrvatizama iz pravopisa. Kao što je poznato, 
srpski pravopis bio je prepun hrvatizama koji su prodrli blagodareći jednoj ranijoj komisiji, u 
kojoj su, od četvorice, dvojica bili Hrvati, a jedan Rus. Sem toga, samo je jedan član te bivše 
komisije bio stručnjak za srpski pravopis, dok su ostali bili isključivo stručnjaci za uporednu 
gramatiku slovenskih jezika. Najzad, ovom prepravkom srpskog pravopisa izvršena je moderni-
zacija koju je nalagala sama njegova struktura, kao i kulturne potrebe prosečnog građanina koji 
je primoran da se i u najobičnijoj korespondenciji strogo pridržava pravopisnih znakova.
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nia zbiorów. Przed zniszczeniem liczyły one około 500.000 książek, po-
nad 1300 rękopisów oraz dokumentów, około 2000 egzemplarzy listów 
sławnych osób, a także około 25 wydań pierwszych serbskich drukarń z 
okresu od Xv do Xvii w. 

ze zbiorów tych pozostało bardzo niewiele. wielki pożar strawił 
niemal całość zasobów. w sumie zachowały sie jedynie 2 stare rękopisy, 
trochę książek, kilkaset listów oraz w całości magazyn książek, które wy-
stępowały w kilku egzemplarzach. zbiory te stanowiły początek nowej 
biblioteki, w której kompletowaniu uczestniczył dosłownie cały naród. 
jako jednego z pierwszych ofiarodawców wymienia sie premiera gen. M. 
nedicia, który sprezentował stary serbski rękopis Ispovest monaha, bę-
dący najstarszym egzemplarzem wśród nowych zbiorów bibliotecznych, 
pochodzącym z Xiii w. Podarunkiem szefa rządu było również Žitije 
Sv. Save napisane przez mniha klasztoru hilandarskiego teodosija. dar-
czyńcami byli także handlowcy, księgarze, a pojedyncze osoby ofiarowa-
ły własne księgozbiory. do wzbogacenia majątku placówki przyczyniła 
sie także młodzież serbska skupiona w organizacji Nacionalna služba, 
która sprezentowała Bibliotece jeden z egzemplarzy Krmčije sv. savy, zaś 
za pieniądze zebrane przez oficerów oflagu Xiii-B, usytuowanego w po-
bliżu norynbergi, został zakupiony Ustav za držanje psaltira oraz jeden 
Stari srpski rodoslov.16 

w chwili publikowania niniejszego artykułu upłynęło dwadzieścia 
miesięcy od rozpoczęcia pracy nad ponownym gromadzeniem zbiorów. 
okres ten zaowocował zebraniem 150.000 książek, licznych czasopism 
oraz przedmiotów bibliotecznych. spośród dokonywanych zakupów 
książkowych, kładziono nacisk na pozycje, które ukazały się do połowy 
XiX w. Ponadto Biblioteka zbierała rękopisy drukowanych dzieł rodzi-
mych pisarzy oraz naukowców, np.: Branislava nušicia, simy Matavulja, 
Borisava stankovicia itd., które stanowiły początek oddzielnego działu. 

udało sie również zgromadzić spory zbiór dokumentów dotyczą-
cych serbskiej historii wieku XiX i XX. dział ten przejął zachowane 
dokumenty ze starego archiwum, w tym akty sporządzane przez Đuro 
daničicia oraz stojana novakovicia, będących bibliotekarzami Bibliote-
ki narodowej, dotyczące zwłaszcza dokumentacji życia kulturalnego i 
rozwoju oświaty na terenach południowej serbii. 

oprócz ponownie odtwarzanego zbioru korespondencji sławnych 
postaci kultury serbskiej, całkowicie od podstaw był tworzony zbiór pla-
katów, ulotek oraz obwieszczeń. znalazły się w nim m. in. proklamacje z 
okresu władania księcia Mihaila – dar gen. M. nedicia. na uwagę zasłu-
giwał również zgromadzony zbiór gazet i czasopism, którego ciekawost-

16 Dvadest meseci na obnovi Narodne biblioteke, [w:] obnova, 6,7,7, januar 1945, s. 6.
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ką były także rękopisy gazet, sporządzane przez żołnieży na froncie oraz 
w obozach jenieckich.

odrębny dział stanowiły inkunabuły, za które zwykło się uważać 
książki drukowane przed 1500 r., z których w posiadaniu Biblioteki 
znalazły sie tylko fragmenty Oktoiha prvoglasnika z roku w 1493-94, a 
oprócz tego egzemplarze wydrukowane przez pierwsze serbskie drukar-
nie od Xv do Xvii w. 

jednakże gromadzenie i opracowywanie zbiorów nie było jedynym 
problemem odradzającej się Biblioteki narodowej. największym nie-
dostatkiem okazał sie wkrótce brak odpowiednich pomieszczeń, które 
przede wszystkim byłyby przystosowane do znoszenia dużych obciążeń. 
Biblioteka wykorzystywała tymczasowo pomieszczenia Ferijalnog save-
za, które jednak nie spełniały koniecznych pod tym względem wymo-
gów i hamowały rozmach prowadzonych działań. 

należy podkreślić, iż prasa na bieżąco relacjonowała atrakcyjne za-
kupy czy prezenty otrzymywane przez odradzającą się instytucję. jed-
nym z białych kruków był z całą pewnością najstarszy Nemačko-srpski i 
Srpsko-nemački rečnik teodora avramovicia, który ukazał się w wiedniu 
w 1790 r. z pozycją tą związane były nieporozumienia dotyczące daty jej 
druku. w trakcie badań okazało się, iż istniały dwa wydania: z roku 1790 
dedykowane metropolicie karlovców, drugie z roku 1791  - francu Ba-
laši, kanclerzowi iliryskiej kancelarii dworskiej.17

Mimo iż problemy Biblioteki narodowej znajdowały się w centrum 
uwagi serbskiego społeczeństwa, to nie zapominano również o innych 
bibliotekach. jako jedyna o reprezentatywnym znaczeniu po pożarze Bi-
blioteki narodowej pozostała Biblioteka uniwersytecka, która nie ucier-
piała podczas działań wojennych. Pod koniec 1942 r. prasa donosiła o 
niemal w całości zakończonych pracach związanych z porządkowaniem 
i ponownym katalogowaniem księgozbioru,18 co miało umożliwić jej 
szybkie udostępnienie studentom.

III Życieteatralne
w latach 1941-1944 nastąpił niezwykle bujny rozkwit życia kultu-

ralnego, a zwłaszcza teatralnego. na początku października 1942 r. w 
Belgradzie funkcjonowało pięć scen teatralnych.19 najważniejszą było 
Srpsko narodno pozorište (serbski teatr narodowy), mające swą siedzi-

17 Narodna biblioteka je nabavila najstariji Nemačko-srpski i Srpsko-nemački rečnik, [w:] obno-
va, 3 ktobar 1942, s. 4.

18 Sređivanje Univerzitetske biblioteke, [w:] obnova, 23 decembra 1942, s. 5.
19 Kulturni život u prestonici, U Beogradu danas radi pet pozorišta sa punim uspehom, [w:] ob-

nova 1 oktobra 1942, s. 9.
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bę  w Zgradi na Vračaru, prezentujące klasyczny repertuar zarówno te-
atralny, jak i operowy. Przykładem takie nazwiska, jak: goethe, Mozart, 
weber, lessing, zaś spośród twórców rodzimych: Milovan glišić, ignja-
tović, svetomir nastasijević itd. szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się opera ostatniego z wymienionych tworców – Đurađ Branković, ktorej 
premiera odbyła się w 1940 r. 

najpierw w budynku Kolarčeve zadužbine, później zaś  na letniej 
scenie na kalemegdanie, prezentowało swój repertuar Umetničko po-
zorište (teatr artystyczny), które oprócz klasyków ukazywało na scenie 
bogactwo serbskiego folkloru i muzyki ludowej. 

jednym z najnowszych teatrów w omawianym okresie było Srpsko 
savremeno pozorište (serbski teatr współczesny), wystawiające swe 
sztuki na różnych scenach – nawet w szkolnych budynkach oraz na pe-
ryferii, by umożliwić kontakt ze sztuką teatralną nie tylko mieszkańcom 
stolicy, ale możliwie szerokim kręgom zainteresowanych, mających do 
niej utrudniony dostęp. w założeniach programowych tej sceny było 
wystawianie utworów wyłącznie pisarzy serbskich, zarówno dramatur-
gów, jak i komediografów. 

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęło się funkcjonowanie 
kolejnej sceny teatralnej, tym razem satyry i komedii Bodljikavo prase 
(kłujące prosię), która natychmiast zyskała aplauz wśród mieszkańców 
Belgradu, akceptujących jej repertuar. jej ostateczną siedzibą stało sie 
kino Morava przy ulicy sarajevskiej. 

swoją scenę posiadała również belgradzka klasa robotnicza. w bu-
dynku Srpske zajednice rada przy ulicy nemanjinoj działała scena srbo-
zar, prezentująca repertuar popularny, umożliwiający wpływ na wycho-
wanie kulturowe i patriotyczne.  

o rozmachu życia teatralnego w Belgradzie najlepiej świadczy spra-
wozdanie z zakończonego sezonu 1942-43, opracowane przez dyrekto-
ra serbskiego teatru narodowego jovana Popovicia, zamieszczone na 
łamach Obnovy w dniu 17 lipca 1943 r. Podkreśla on szczególnie dwie 
kwestie: Prvo, režiju u ovoj sezoni vodili su samo srpski reditelji, što u 
drami odavno nije bio slučaj, i drugo, ustanovljenje lektorata koji ima da 
prečisti i utvrdi na prvoj srpskoj sceni čist, pravilno naglašen srpski jezik, 
da probudi i oživotvori u njemu sveža vrela najboljeg i najmuzikalnijeg 
narodskog govora, dajući mu, ujedno, pravilne logične i psihološke nagla-
ske.20  

w zakończonym sezonie teatr zaprezentowal 254 przedstawienia, 
w tym 154 sztuki pisarzy serbskich i 100 – obcych. nowością stały się 

20 j. Popović, Na kraju pozorišne sezone, Pregled rada Srpskog narodnog pozorišta, [w:] obnova 
17 juli 1943, s. 7. 
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przedpołudniowe przedstawienia dla dziecięcej publiczności, połączone 
z wykładami na temat prezentowanych autorów oraz dotyczące analizy 
wystawianych utworów. 

na deskach serbskiego teatru narodowego wystawiano także opery 
oraz balety. w operowym 1942/43 zaprezentowano 8 dzieł operowych: 
Toscę, Wesele Figara, La Boheme, La Cavalleria Rusticana, Pajace, Cyru-
lika sewilskiego, Czarodziejski flet i Rigoletto – łącznie 99 przedstawień. 
Podobnie wystawiono 35 spektakli baletowych, a oprócz tego 43 przed-
stawienia łączące operę z baletem oraz 39 - łączących balet ze spektakla-
mi teatralnymi. w  omawianym okresie został również przygotowany 
kolejny balet, którego premiera miała nastąpić wraz z rozpoczęciem no-
wego sezonu teatralnego. Ponadto teatr uczestniczył w okazjonalnych 
przedstawieniach organizowanych dla niemieckiego wojska.

tak wypełniony repertuar Srpskog narodnog pozorišta sprawił, iż  
dochód ze sprzedaży biletów wyniósł w omawianym sezonie 7 634 000 
dinarów, co było najlepszym dowodem zainteresowania publiczności tą 
gałęzią sztuki, a równocześnie uznaniem dla  przyjętej przez kierowni-
ctwo teatru  polityki w doborze prezentowanego repertuaru.21 

IV EmisjeradioweBeogradskeradiostanice
w kwietniu 1941 r. radio Belgrad znalazło sie w rękach niemieckich. 

stacja nadawcza została całkowicie zniszczona i żołnierze niemieccy byli 
zmuszeni do skorzystania z pomieszczeń i nadajników krótkofalowych 
przy ulicy Miloša velikoga, w budynku zajmowanym przez urzędy ad-
ministracji państwowej. 

Początki organizowania belgradzkiego radia okazały się bardzo 
trudne. jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy była zupełnie prozaiczna 
– nie dysponowano odpowiednią ilością płyt gramofonowych, mogą-
cych zapewnić oprawę muzyczną emisji radiowych. w tej sytuacji jeden 
z żołnieży niemieckich został oddelegowany do wiednia z zadaniem 
przywiezienia jak największej ilości brakujących płyt. Misja została wy-
pełniona, a pomiędzy nowymi melodiami znalazła sie jedna, która pod-
biła serca serbów. Była nią Lili Marlen. to właśnie podczas swiąt Bożego 
narodzenia 8 stycznia 1943 r. obchodzono w radiu Belgrad swoisty ju-
bileusz, którym była 500 emisja tego szlagieru, którego prawdziwy tytuł 
brzmiał Piosenka młodego wartownika (Pesma mladog stražara). 

jej niewątpliwy urok sprawił, iż towarzyszyła każdej emisji radiowej, 
a niewiele brakowało, by została całkowicie wycofana z muzycznego re-
pertuaru, o czym zadecydował szef radia, który w pewnym momencie 

21 loco cit.
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zabronił jej emitowania. Przerwa nie trwała długo, gdyż pod naporem 
listów, pochodzących głównie od żołnierzy dopytujących sie o przyczy-
nę braku na antenie ich ulubionej piosenki, została ona przywrócona do 
łask. to dzięki niej redaktorzy radia mogli się zorientować, jak bardzo 
chętnie są  słuchane emisje radia Belgrad. w napływających do redakcji 
listach pojawiły się sugestie emisji swego rodzaju koncertu życzeń dla 
żołnieży oraz dla ich rodzin w kraju. audycje te stały się tradycją roz-
głośni, a o ich popularności świadczył fakt, iż z początkowo trwających 
5 minut, przdłużyły się wkrótce do 20 min., a kończyła je tradycyjnie Lili 
Marlen.

Być może, iż właśnie wojna i emisje radia Belgrad przyczyniły się 
do popularności tej piosenki, której kompozytor norbert schultze po-
czątkowo w żaden sposób nie mógł znaleźć dla niej wydawcy. jednakże 
od jesieni 1941 r. rozpoczęła się zawrotna, międzynarodowa kariera Pes-
me mladog stražara, a sam schultze był gościem belgradzkiej rozgłośni 
podczas obchodzonego jubileuszu.

jednakże ulubiona muzyka radiosłuchaczy stanowiła tylko element 
programu radia Belgrad. znaczną jego część wypełniały serbskie emi-
sje, które były poprzedzone specjalnym sygnałem radiowym. Muzyka 
rozrywkowa oraz poważna  wypełniała Program ii, ale główna uwaga 
redaktorów radiowych była skupiona na emitowaniu muzyki ludowej, z 
wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów ludowych. 

redakcja regularnie organizowała przesłuchania rodzimych twór-
ców, którzy zgłaszali swój udział w programie. osoby, które przeszły 
przez wymagane eliminacje, miały możliwość dalszego doskonalenia 
swych umiejętności muzycznych poprzez uczestniczenie w różnorod-
nych kursach. 

Ówczesny szef radia Belgrad, porucznik karl heinz reintdgen, wie-
le miejsca w ramówce programowej poświęcił emisjom serbskim. naj-
większą popularnością cieszyły się te, w których odczytywano nadsyłane 
do redakcji listy, a także listy – płyty z nagranymi, zwłaszcza przez więź-
niów niemieckich obozów jenieckich, pozdrowieniami dla ich najbliż-
szych w kraju. 

Ponadto w emisjach radiowych znajdowały się relacje dotyczące 
najważniejszych wydarzeń w samej stolicy, jak również w kraju. stałym 
punktem programu były także koncerty symfoniczne oraz cotygodnio-
wa czwartkowa audycja dla dzieci. w godzinach przedpołudniowych 
emitowano również program przeznaczony dla mieszkańców wsi, który 
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zawierał przede wszyskim informacje dla nich przeznaczone i tradycyj-
nie dużo muzyki.22

redaktorzy radiowi wykazywali się dużą inwencją w przygotowy-
waniu swych programów, starając się je uatrakcyjniać. Przykładem kon-
cert zorganizowany z okazji świąt Bożego narodzenia w drukarni obno-
vy i przeznaczony przede wszystkim dla pracowników tej gazety, którzy 
dzięki niecodziennej inicjatywie wydrukowali świąteczny jej numer przy 
dźwiękach muzyki orkiestry radia Belgrad.

niewąpliwie rozgłośnia cieszyła się dużą popularnością, a tajemnica 
jej sukcesu została zdefiniowana następujaco: (...) govori svakom svom 
slušaocu lično, upravo kao da s njim čavrlja i tako se, bez obzira na udal-
jenosti, smesta stvara kontakt između Radiostanice i njenih slušača. Sem 
toga, daje se baš ona muzika sa lakim modernim ritmom koji slušači toli-
ko vole. I te emisije nikada ne prelaze u šablon nego su uvek žive i sveže, i 
uvek pune novih domišljaja.23  

V Wystawy
lata 1941-44 to również okres burzliwego rozwoju sztuk plastycz-

nych, o czym świadczy bogata statystyka informacji prasowych, doty-
cząca organizowanych w stolicy różnorodnych wystaw, zwłaszcza ma-
larstwa.24 Można wśród nich odnaleźć wystawy tematyczne, np.: Do-
kumenti serbske kulture w Muzeum księcia Pawła, wiosenne i jesienne 
prezentacje dzieł malarzy belgradzkich oraz serbskich,  Naša crkva i 
umetnost, Izložba radova ruskich slikara, fotografii artystycznej, jak rów-
nież ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa poświęcona stolicy 
Stari Beograd.

organizowały je galerie oraz muzea. jednym z miejsc najczęściej od-
wiedzanych przez mieszkańców Belgradu było Muzeum etnograficzne, 
które pod koniec 1942 r. poszerzyło swe pomieszczenia oraz zasób zbio-
rów o dział poświęcony prezentacji serbskiej przeszłości. ta część Muze-
um pokazywała przede wszystkim typy wsi serbskich, począwszy od tzw. 
starovlaškiego, poprzez zabudowę naddunajską, aż po typ mačvanski. 
dotyczyło to okresu, kiedy podstawowym zajęciem narodu serbskiego 
było pasterstwo. z czasem jednak straciło ono swą dominująca pozycję 
na rzecz uprawy roli, z którą związane były różne formy rzemiosła. 

22 Božićna poseta Radiostanici Beograd, Jubilej „Mladog stražara”, [w:] obnova 6,7,8 januar 
1943, s. 9.

23 loco cit.
24 B. Đorđević, Letopis kulturnog života Srbije pod okupacijom 1941-1944, Beograd 2001, s. 343-

350.
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wystawa prezentowała zwiedzającym nie tylko omawiane rodzaje 
dawnej serbskiej zabudowy, ale w dalszej części pokazywała różnorodne 
przedmioty służące uprawie roli, jak również te, wykorzystywane w ży-
ciu codziennym. 

jednakże codzienności, również w odległej przeszłości, towarzyszyła 
potrzeba piękna. stąd wiele zgromadzonych egzemplarzy dekorowanych 
sprzętów i narzędzi oraz piękne wyroby rękodzielnicze, będące głównie 
wytworem rąk kobiecych. 

tak bogata kolekcja, zgromadzona w Muzeum etnograficznym, któ-
re znalazło swą siedzibę w budynku Ministerstwa oświaty na terazija-
ma, umożliwiała bardzo dokładne zapoznanie się zwiedzających z boga-
tą przeszłością kultury materialnej narodu serbskiego, zaś autor tekstu 
poświęconego opisowi wystawy apelował do mieszkańców Belgradu: 
Dužnost je svakog Srbina da poseti ovaj muzej u kome je sabrano, u ma-
lom, sve ono što je pratilo naš nacionalni život kroz vekove ...25 

VI Uwagikońcowe
zaprezentowane powyżej wybrane przykłady z codziennej prasy 

dowodzą bogactwa życia kulturalnego serbii w trudnym okresie wojen-
nym. Będąc jednym z podstawowych elementów opiniotwórczych, ga-
zety regularnie donosiły o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, ma-
jących miejsce na terenie kraju. relacje te dotyczyły bardzo szerokiego 
spektrum zagadnień, począwszy od obchodów różnorodnych julileuszy, 
rocznic, akcji dobroczynnych, poprzez informacje o wystawach plastycz-
nych, aż po problematykę związana z coraz to bardziej popularną sztu-
ką filmową, reprezentowaną w tym czasie głównie przez kinematografię 
obcą: niemiecką, włoską, francuską i węgierską. należy tu jednak wspo-
mnieć także o filmach dokumentalnych, realizowanych przez niemców 
na terenie serbii zwłaszcza do celów propagandowych. 

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju życia kulturalnego i bogactwo 
jego przejawów  w państwie serbskim w okresie ii wojny światowej, moż-
na wnioskować o ogromnych staraniach rządu kierowanego przez gen. 
Milana nedicia, by w ekstremalnie skomplikowanych okolicznościach 
politycznych oraz niebywale trudnej sytuacji ekonomicznej państwa, za-
pewnić jego obywatelom nie tylko odpowiednie warunki, dzięki którym 
ówczesna rzeczywistość sprawiałaby wrażenie stabilizacji, ale również 
w miarę możliwości sworzyć odpowiedni klimat, sprzyjający rozwojowi 
kultury i sztuki.

25 P., Na Balkanu, u doba Aleksandra Makedonskog, bilo je lavova, obnova 1 oktobra 1942, s. 5.
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Streszczenie
agresja niemiec hitlerowskich na królestwo jugosławii w dniu 6 

kwietnia 1941 r. rozpoczęła nowy rozdział w historii kraju. w swych 
przedwojennych granicach państwo zostało podzielone na sześć stref 
okupacyjnych. w państwie serbskim, utworzonym na terenie niemie-
ckiej strefy okupacyjnej, w dniu 29 sierpnia 1941 r. został sformowany 
rząd ocalenia narodowego (Vlada narodnog spasa), a na jego czele sta-
nął cieszący się dużą popularnością i zaufaniem przedwojenny generał 
Milan nedić. 

wbrew dotychczasowym sądom, iż okres wojenny to całkowity za-
nik serbskiego życia kulturalnego, należy podkreślić ogromny wysiłek 
władz, również finansowy oraz mobilizację społeczeństwa, by życie to-
czyło się nadal nieprzerwanym rytmem. nieoczekiwanie nastąpił ży-
wiołowy rozwój kultury: teatru, literatury, sztuki, muzyki i filmu. nie 
ustaje także życie naukowe. wychodzi kilka nowych tytułów czasopism, 
jak: Novo vreme, Obnova, Srpski narod, Naša borba, które oprócz prowa-
dzonej propagandy prohitlerowskiej, pozwalają na dokładne śledzenie 
wydarzeń, również kulturalnych, w okupowanym kraju. 

Прихваћено за штампу августа 2010. 
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иМеНиЦеСАиНТеРфиКСоМ-о/е-и 
СуфиКСоМ-(а)ц

Рад пред ставља творбено- семантичку анали зу именица на-
сталих ком бинованом творбом — ком по зицијом помоћу интерфик-
са -о/е- и суфик сацијом помоћу форманта -(а)ц. То је најпродуктив-
нији модел сложено-и зведених именица са ин  терфик сом -о/е- као 
твор бе ним формантом. у првој ком по нен ти ових именица на ла  -
зе се: име ница,  заменица, придев, број и глагол. Анали за пока зује 
да су твор бе но - се ман  тички типови именица са датим творбеним 
моделом бројни. Овим речима се име ну  ју ра зличите појаве: људи 
(вр  шиоци радње, о собе карактери стичног пона шања, фи  зи   чког 
и згледа и сл.), биљке, животиње, предмети и ра зне друге реалије. 
Појмовно је нај   ра  зу ђенији тип са придевом и бројем у првој и име-
ницом у другој ком по нен ти, док су најбројније име нице са глаголом 
у другој компоненти. С дру ге стране, ни су на ро чито продуктивни 
модели са  за ме ни цом и гла го лом у првој компоненти.

Кључнеречи: сложено-и зведене именице, интерфикс -о/е-, су-
фикс -(а)ц

1. Двотемат ске речи се према начинима творбе деле у две велике 
гру    пе — на речи на стале синтак сичком и мор фем ском творбом. 
Прве су сра      слице, а друге се опет према начинима творбе деле у две 
подгрупе: на ре  чи на стале слагањем (ком по   зицијом) и ме шовитом 
(комбинованом) твор    бом, која подра зумева ком  бинацију компо-
зиције и деривације (пре фи    к сације и/или су фи к са ци је). Слагањем 
на стају чи сте сложенице (ком по     зити) — помоћу ин тер фи к са, а 
комбинованом творбом сло же но -и з ве де не речи — помоћу ин тер-
фи к са и одговарајућег суфик са и/или пре фи к са као творбених 
форманата.

 Савремени срп ски је зик по знаје три интерфик са: -о- са ало-
морфом -е-, -и- и -ø- (нул ти ин тер фик с), а речи са интерфик сима 
могу бити: име ни  це, придеви, прило зи и глаголи. Најбројније су 
именице, па придеви, док глагола има сра змерно мало у одно су на 
њих, а прилога свега не ко ли   ко [и сп. Рат ко вић 2009: 246, 249].
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О двотематским речима (првенствено о именицама и при де-
ви ма) у са  временом српско(хрватско)м језику много је писано, са 
различитих аспе ката — од нор  ма ти  ви сти чког, пре ко твор   бе но -се-
ман  ти чког до кон тра  стив  ног аспекта. О томе в. нпр. у: Miklosich 
1875, Да ничић 1876, Но     ва ко  вић 1902, Жи  ва  но вић 1904, Maretić 
1963, бе лић 1949, бе       лић 1950, Сте   ва но  вић 1954, Bra     bec–hra ste –Živ    -
ković 1958, Ba bić 1986, zett 1968–1969, Сте ва но вић 1970, Ни ко лић 
б. 1972–1973, rammelmeyer 1975 (исп. приказ у Ивић 1978), raspor 
1976, Barić i dr. 1979, га зизова 1989, vu ki će vić 1995, Клајн 2002 i, 
Ста     ној чић–По по  вић 2008, ћорић 2008.

Међутим, речи са ин тер фи к си ма углавном су ра з матране 
са речима без ин  терфик са — сра  сли ца ма и пре фи к салним тво -
реницама, при чему су све оне претежно обједињене термином 
„ сло же ница“.

2. Овај рад пред ставља творбено- семантичку анали зу именица 
на  ста    лих слагањем помоћу интерфик са -о/е- и суфик сацијом помоћу 
фор ман   та -(а)ц (<âcâ [ Ста кић 1988: 34]). То је најпродуктивнији 
модел сло же но -и зведених именица са интерфик сом -о/е- као 
творбеним фор ман том [и сп. Рат ко вић 2009: 142–197].

у и страживању смо по шли од вр ста речи којима припадају речи 
у твор  беној ба зи, групи шући творбено- семантичке типове у оквиру 
вр сте ре  чи која се нала зи у првој компоненти. Именице сваког 
твор бе но - се ман ти  чког типа, где је то било неопходно, поделили 
смо у појмовне групе (нпр. nomina agentis,  зооними, фитоними и 
сл.), са о свртом на синтак сичке од но  се међу ком понентама и неке 
друге појаве (нпр. скраћивање о снове).

Као грађа  за и страживање по служили су нам: Речник срп ско-
хрват  ског књи   жевног и народног је  зика (Речник  САНу), Речник 
срп ско хрват  ско  га књи жев  ног је зика ( ше стотомни Речник Матице 
срп ске), једнотомни Реч  ник срп   ско га је зика [Николић М. 2007], 
обратни речник Миро слава Ни   ко ли ћа [Ни ко лић М. 2000] и је зик 
 штампе и телеви зије.

2.1. у првој компоненти датих сложено-и зведених именица 
нала зе се: именица,  заменица, придев, број и глагол. 

Именице са првом именичком о сновом са др же у другој компо-
ненти име ницу и глагол. 

2.1.1.Именице са структуром: им. + -о- + им. + -(а)ц пред  став-
љају на      зиве  за становнике одређених подручја и бића са ка    рак те ри-
стичном о со  бином.

О собе су: Бабогрeдац и Бабoгредац ’ становник бабине греде’, 
 за па до  зeмац (необ.) ’онај који је из  за пад  них  зе   маља’ — са скра ћеном 
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првом о сно вом,  зми  јoглавац ’му шка о со ба са гла вом у облику  зми је’, 
ко зoножац и ко  зонoжац ’онај који има ноге као у ко зе’, па сoглавац 
’човек са главом као у п са’, п сo главац’, кра вo ре пац (погрд.) ’онај који 
вре ди колико и реп краве’, лактo бра дац (нера спр.) ’онај ко ји има 
браду дугу је  дан ла кат’, му жо жeнац ( за ст.) ’онај који има фи  зичке 
ка рактери стике и му жа и же не’, обла  кo гла вац (покр.) ’онај ко ме је 
глава у обла  ку’, док су животиње: бо д  љо  кo жац и бодљoкожац ’вр ста 
жи во ти ње ко ја има бодље на кожи’, ко   жо крiлац и ко жo   кри лац ’вр ста 
ин секта коме су кри ла обавијена ко жом’, оп  нокрiлац и опнo кри лац 
’вр ста ин секта са кри ли ма обавијеним оп ном’, љу  скокрiлац и љу  скo
крi  лац ’ин сект који има кри ла прекривена љу  ском’, кр  стокљuнац и 
кр  стo кљу нац ’вр ста птице која има кљун у облику кр   ста’, гла  вo но-
жац и гла во нoжац ’мор ски меку шац који има ноге на гла ви’, тр бo
ножац и тр бо нo жац — са скра ћеном првом о сновом,  шкр гo но жац 
и  шкр го нo жац, кри лoножац и кри    лонoжац ’вр ста мор  ског ме   ку шца 
ко ји има крила у функ цији ногу’, во до  зe    мац ’животиња која жи ви и 
у во ди и на  земљи’, ра ме нo  но жац и ра ме но нo жац ’мор  ски бе с кич ме-
њак који има ноге на раменима’, ли  стo  но  жац и ли  сто нo    жац ’вр  ста 
рака са члан ком ногу на лик на ли стове’, ли  стoрожац ’вр  ста ин  сек   та 
са ро го ви ма у обли ку ли  сто ва’, семенoглавац ’ семе које има гла ву’.

2.1.2.Сложено-и зведене именице са структуром: им. + -о- + гл. 
+ -(а)ц су број није.

Именица у првој компоненти углавном је прави објект датог 
гла го ла. На во   ди мо не ке глаголе и одговарајуће сло же но -и зведене 
речи. То су:

кра сти (коњокрaдац ’онај који краде коње’, дрво-,  зверо- (покр.), 
ка  со- ( за ст.));
но сити (бадњонo сац ’онај који но    си бадњак’, биче-, лаже- ( за-
ст.), огње- (ков.));
љубити ’волети’ (ба снољuбац ’онај који љуби ба с не’, правдо-, 
трудо-, но во- ( за ст.), жено-, књиго-, лажо- (неуоб.), боје- 
(индив.));
певати (п сал мо пe  вац ’онај који пева п салме’);
творити (ба  сно   твo рац ’онај који твори ба сне’, државо-, 
у ставо-);
ждерати (биљождeрац и биљoждерац ’животиња која жде ре 
биље’, мра    во-, дрво-, кукцо-);
је сти (биљoједац ’животиња која једе биље’, бубо-, дрво-, биљо-, 
 зрно-, жа  бoједац (погрд.) ’онај који једе жабе’);
мр зети ( србомr зац ’онај који мр зи  Србе’, књиго-, водо-, човеко-, 
жено-, бра то-, дето-, кр сто-, тирано-, културо -);
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чинити (прељубочiнац ’онај који чини прељубу’, блудо- ( за ст.), 
руко чiнац ’онај који чини (твори) рукама’, кваро- (ков. нера-
спр.),  штето-);
давати (наредбодaвац ’онај који дава (даје) наредбу’, службо-, 
жи во то-, по сло-, налого-, стано-,  законо-, поклоно-, ра чуно-, да-
ро-, плато-, са ве то-, вла сто-);
веровати (боговeрац (ков.) ’онај који верује у бога’);
жалити (бо го жaлац ( за ст. покр.) ’онај који жали бога’);
гледати (ко стоглeдац ’о соба која гледа у ко ст’);
водити (ма зговoдац вој. ’онај који води ма зге’, коњо-, муло-, во-
лo во дац и во  ло  вoдац);
тражити ( зајмотрaжац ’онај који тражи  зајам’);
(по)ве зивати (књиговe зац ’онај који (по)ве зује књиге’);
ли зати (чанкoли зац и чанколi зац ’онај који лиже туђе чанке’, 
пето лi  зац, мр   во-);
пити (водопiјац ’онај који пије воде’, крво-);
гојити ( свињогoјац ’онај који гоји (у згаја) свиње’, рибо-, марво-, 
ко њо-);
делати ( земљодeлац ’онај ко  ји дела на  земљи’,  земље-, по љо-, 
вино дe лац ( за ст.) ’онај који дела у винограду’, дрвoделац и др во-
дe лац,  златодeлац ( за ст.));
ломити (браколoмац ’онај који ломи брак’,  штрајко-, веро-, 
врато-, ле  до лo мац ’брод којим се ломи лед’);
морити (чедoморац и чедомoрац ’онај који мори чедо’, дрво-, 
људо-, ко   зо-, пчело-, же но-, бра     то- (неодом.));
дељати (дрвoдељац и дрводeљац ’онај који деље дрво’, камено -, 
стихо-);
грабити (мрвoграбац ’миш који граби мрве’);
кuпити (мрвoкупац ’миш који купи мрве’);
ловити (риболoвац и риболoвац ’човек који лови рибу’, бубо-, 
мраво-, лар   во-, буво- (ин  див.  шаљ.));
 сећи (горo сечац, главо-, дрво-, камено-, обра зо- (ков. неуоб.) ’онај 
који се че  њем (у камену) прави обра зе (ликове)’ — ’кипар’);
ловити (минолoвац и минолoвац (вој.) ’ратни брод опремљен 
справама ко   је ло  ве мине’);
губити (ду шoгубац и ду шогuбац ’онај који губи (погубљује) ду-
ше’, ду  ше-, ду   шманогuбац (ков.));
продавати (дрвопродaвац ’онај који продаје дрва’, кри сто- (ков. 
необ.));
хитнути (каменoхитац (индив.) ’даљина до које се може 
хитнути ка  ме н(ом)’);
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гонити (вологoнац ’онај који гони волове’, вологoњац);
трговати (дрвотrжац (нера спр.) ’онај који тргује дрветом’, 
књи го - (ков.  за ст.), вино- ( зап. кр.), ко њо - (неол.);
ре зати (металорe зац, камено-, кипо-, печато-, њу шко- 
(индив.)).
Сложено-и зведене речи са именицом у функцији индиректног 

објек     та су: идолопоклoнац (не ра спр.) ’онај који се поклања идолима’, 
ва      тро   пo кло нац (мит. ков.) ’онај који се поклања ватри’, боговeрац 
(ков.) ’онај ко ји верује у бога’, дрвотrжац (нера спр.) ’онај који тр-
гује дрветом’, књи го - (ков.  за ст.), вино- ( зап. кр.), ко њо - (неол.), док 
је реч са именицом у функ   ци ји субјекта гро модeрац (покр.) ’др во 
које је одрао гром’.

Именице овог творбено- семантичког типа су nomina agentis или 
о зна чавају о собе са карактери стичним пона шањем и карактери-
стичним обе  лежјем: винотrжац ( зап. кр.) 'онај који тргује вином', 
мо ре плo  вац ’онај ко  ји пло ви мо  рем’, моро- ( за ст.), моревoдац (пом. 
 за ст.) ’онај који води ( спроводи) бро дове по мору’, рукoделац и ру-
кодeлац ’онај који де ла ру ка ма’, тр бу хо  збo рац ’онај ко ји  збо         ри из 
трбуха’, трбо збo рац, домo седац (ков.) ’онај ко ји седи дома, у дому’, 
бо го бo  јац ’онај ко ји се бо  ји бога’, ве ро бo рац (индив.) ’онај који се 
бори против ве   ре’, коренодuбац ’онај који ду би до корена’ — ’ети-
молог, је зички чи сту нац’, животобoрац ’онај ко ји се бо ри  за живот’, 
о ста во дa вац ’онај који даје не што у о ставу (на чу ва ње)’ о ста  во-
прi   мац, мо ре хo  дац (пе сн.  за ст.), градо зeбац ’онај који  зебе од гра        да’, 
оче  вi  дац ’онај ко ји ви ди сво јим очима’, силодrжац ’онај који силом 
др жи вла ст’, љу бо пeвац (ков. не ра спр.) ’онај ко  ји пева о љу бави’, 
 зе мљорaдац ( за ст. и покр.) ’онај који ради на  зем  љи’, сно хo дац ’онај 
који хо да у сну’, слу    жбо  прi мац ’онај који је примљен у службу’, до-
морoдац и до мo  ро дац ’онај ко ји је рођен у свом дому’,  земљoродац 
(нера спр.) ’онај који је ро ђен на  земљи’. 

Животиња карактери стичног обележја је ко сoногац (покр.) 
’коњ ко ји се ко си ногама’.

2.2. Сложено-и зведене речи са  заменицом у првој компоненти 
има ју у дру гој ком по ненти име    ницу и глагол. 

Са именицом су: овoгодац ( са старом о сновом год- [и сп. Ма ро-
је вић 2005: 728]), ово  зe мац и овo  зе мац, ово стрaнац ( за ст.) ’онај који 
живи на овој стра  ни (реке, др жа ве, обла сти), oно странац и оно-
стрaнац ’човек који жи ви или дола зи с дру ге стра   не (обично реке 
одн. границе), и стовeрац и и стo верац ’онај који је с не   ким другим 
и сте ве  ре’, на   ше  зeмац и на   шо зeмац ’онај који је из на ше  земље (кра -
ја)’, својевeрац ’онај који је своје (и сте) ве ре’, инoродац припадник 
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иног (другог) рода или народа’, инo селац и ино   сe   лац, иновeрац и 
инoверац ’при пад ник ине (дру ге) вере’, инo кра јац. 

Са глаголом су са мо дr жац ’онај који сам држи вла ст’ и сва -
штo је дац ’онај који сва шта једе’.

2.3.Именице са придевом у првој, у другој компоненти имају 
име ни цу и глагол.

2.3.1.говорећи о сложено-и зведеним именицама са структуром: 
пр. + -о- + им. + -(а)ц, Клајн ка же да је овај су фикс нај    продуктивнији 
управо у овом моделу, при чему дате именице „углав  ном о зна ча ва-
ју људ   ска би  ћа, ре ђе жи во  ти ње, а  за хва  љу ју ћи ме та  фо рич ној упо    -
тре би не ке од њих (као жу  то кљу нац, де бе ло ко жац) мо гу има ти оба 
 зна че ња“ [Клајн 2002 i: 67].

грађа потврђује продуктивно ст овог модела, с тим  што ове име-
нице по ред људи и животиња о значавају и биљке и предмете и неке 
друге по јаве.

Именице које о значавају људе могу се поделити на на зиве  за:
 становнике одре ђе них подручја (гор ско ко тa рац, Фру   шкогoрац, 
цр но  гo рац, новопа зaрац новo селац и ново сeлац, горњо вa  ро  -
шац ’ ста  новник гор  њег дела ва         ро ши’, горњомахaлац, левoлимац 
(необ.) ’онај који жи ви с ле ве стра не реке Лима’, краткo сенац 
(необ.) ’онај који живи у троп ским пре     де ли ма где је сунчева 
сена кратка’, јужно зeмац ( за ст.) ’ ста нов   ник јужних  зе ма ља или 
неке јуж не  земље’);
припаднике ра сних, етничких група и других орга ни  зација и 
при  ста лице одређених убеђења (ду гo главац ’пред ставник ан-
тро по ло  шког ти па са дугом (и зду женом) главом’, краткoглавац, 
ду го лu бањац, крат ко лu ба њац, бе лo ка  пац ’онај који но си бе-
лу капу’, белогuњац; бе ло кo жац и бе лo ко  жац ’чо век бе ле коже’, 
црвенокoжац и црве нoкожац, цр но кo жац и цр нoкожац, жу  то-
кoжац и жу тo кожац; црнорuкац ’при пад ник ор га ни  за ци је „цр-
на рука“’, народновoљац ’припадник тајне ру ске ре во  лу ци онар-
не орга  ни  за ци је „На род  на воља“’, народовoљац, божoгробац 
’при пад ник ка лу  ђер  ског реда чу ва ра божјег гроба’, црно рi  зац, 
бе  ло     рi зац (цркв.) ’ка то ли чки калуђер ко  ји но   си бе лу ри  зу’, ле-
во крiлац и ле вoкри лац ’онај који се на ла зи на левом кри лу не-
ке војне или бор бе не фор   ма ци је’, сред њо шкoлац ’уче ник сред ње 
 школе’, пуч ко    шкoлац ’ученик пучке (о сновне)  школе’, обр тно -
шкoлац ( за ст.) ’ученик обрт не ( занат ске)  школе’, ве  ли ко  шкo лац, 
ви со ко  шкo лац, ви  шо   шкoлац, ниже  шкo лац, ни жо  шкo лац, ту ђо-
зeмац и ту ђo  земац ’онај који живи у туђој  зем љи’,  запад но вe рац 
( за ст.) ’при   падник  за пад не ве ре’ и огњевeрац и огњeверац (мит. 
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ков.) ’онај ко ји верује у огањ’);
вр шиоце радње (те шко  кате гo рац ’бок сер те ш   ке ка те го  рије’, 
цр  нo ву нац и црновuнац ’па стир који чува само овце са црном 
вуном’);
о собе са карактери стичним обележјима (црнoкапац ’чо век који 
но си црну капу’, сјајно  шлe мац (пе сн.) ’онај ко ји но  си сјај ни 
 шлем’, кр снoименац (покр.) ’онај ко ји слави и сто кр с  но име као 
не ко дру ги’, си во брa  дац ’човек сиве браде’, бр зoрукац ’онај који 
је бр зих ру ку’, бо  сo но гац (покр.) ’онај који иде бо сих ногу’, бо   сo
но жац).
Животиње су: ку сoрепац ’животиња ку сог репа’, ту стокљuнац 

и ту  стo кљу       нац ’вр ста птице са ту стим (дебелим) кљу ном’, жуто-
кљuнац и жу  тo кљу нац ’пти       ца (обично птиче) жутог кљуна’, ме ко-
кoжац и ме кo ко жац ’ин секат ме ке ко же’, једнакокрiлац и једнакo
крилац ’ин  секти јед на ких кри ла’, ду плo но жац и ду пло    нoжац ’вр ста 
стоноге која има дупле ноге’, бе лo пу тац ’коњ који има бели део ногу 
на ме сту где се став ља путо’, белокрiлац и бе лoкрилац ’вр  ста пат-
ке бе лих крила’, ду го кљu нац и дугoкљунац ’онај који има дуг кљун’, 
 златнoкљунац (покр.), мрт вo гла вац ’вр  ста ноћног лептира са 
 ша ром у облику мртвачке главе’,  златнoгривац ’коњ  злат не гриве’, 
бе лoгривац, ду гo ре пац ’вр ста рибе дугог репа’, ку  сo ре пац ’животиња 
ку сог ре па’, ду гo ножац и ду гонoжац ’вр ста ин  сек та дугих ногу’, ду-
гoрожац ’бик који има дуге ро гове’, црнoгривац ’коњ црне гри ве’.

биљке су: белoкорац и белокoрац ’кра ставац беле коре’, мекoко-
рац и ме  ко  кo     рац ’воће које има меку кору’, дугo зрнац ’вр ста пољ ске 
п шенице са ду  гим  зрн  ци    ма’, жутo срдац (покр.) ’вр ста па суља чија 
 зрна имају жуто ср це’, жу то црe  ш њац (покр.) ’вр ста па суља чија 
 зрна личе на жуту тре шњу’, ме    кoљу сац и ме  кољu сац (покр.) ’онај 
који има меку љу ску’ — са скра ћи ва њем друге о снове, пло  снo   ро жац 
’вр   ста ин  сек    та пло сних (пло  сна тих) ро го ва’, сухoперац ’вр ста биљке 
су  хих пе ра’.

Предмети су: белoкорац и белокoрац ’нож, јатаган, револвер 
белих ко  ри   ца’, црнoкорац и црнокoрац, дебелoкорац и дебелокoрац 
(покр.) ’нож са де бе лим ко ри ца ма’, бе ло пo  љац ’фи гу ра у  ша     ху која 
иде само по белим пољима’, црнопoљац, о штрo пе рац ’вр ста се чива 
са о штрим перима’.

Од других реалија и здвајамо бјелoдолац (ијек. покр.) ’ветар који 
дува са бијелог дола’.

2.3.2.  Сложено-и зведене речи са структуром: пр. + -о- + гл. + 
-(а)ц су: жи     вoродац ’вр ста рибе која ра ђа живе мла де’, бо сoходац 
(ков.) ’онај који хо  да бо с’, жи вoде рац и живо дe   рац ’онај који је жив 
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оде   ран’, сит но тr жац ( за ст.) ’онај који тргује сит ном робом’, жи во-
дe љац (индив.) 'онај који жи ве деље' — 'вајар', мут   но лo вац и мутно-
лoвац (ков.) ’онај који ло ви у мут  ном’, ду хо дuбац (индив.) ’онај ко ји 
дуби / удуб љује се у ду    ховна пи тања’.

2.3.3.Са придевом у првој компоненти је и тро ком понентна 
сло же но -и зведена реч: пр. + -о- + пр. + -о- + им. + -(а)ц — но во цр-
нo го  рац и но во цр ногoрац ’ становник новијих крајева црне го ре’.

2.4.Сложено-и зведене именице са бројем у првој компоненти 
имају у другој компоненти именицу и глагол. бро је ви су о сновни, 
редни и  збирни.

2.4.1.Именице са структуром: бр. + -о- + им. + -(а)ц су бројне. 
О зна ча вају:

људе: једнoкрвац ’онај који је једне (и сте) крви’, једнo славац 
(покр.), јед  новoљац и јед         нoвољац ’онај који верује да И сус хри-
стос има једну во љу’, јед нo           родац, двoволац ’онај који има два 
вола’, двoножац ’онај који иде на две но  ге’, двoногац (покр.), јед     -
нo брижац (нера спр.) ’онај који је обу  зет јед ном (и стом) бри гом 
као неко дру ги’, другo селац и друго сeлац ’онај ко  ји је из дру  гог 
се ла’, другопo зивац ’војник другог по  зи ва’, тре ће пo  зи вац, тре -
ћо пo зи вац, пр во рa з редац ’ученик пр     вог ра зреда’, дру го рa  зредац, 
тре ће рa  з ре дац, тре ћо  рa з        редац, прво шкoлац ’ученик првог ра-
зреда не ке  школе’, дру    го   шкo лац, чет вр   то      шкoлац, пето шкoлац, 
седмо  шкo лац, о смо  шкo лац, тре   ћo редац (кат.) ’при пад   ник трећег 
реда св. фрање’, једнo ро дац ’онај ко ји при  па да једном (и стом) 
ро  ду као неко други’, двoволац ’онај који има два во  ла’, јед но жe
нац и јед нo же  нац ’онај ко ји има једну жену’, двожeнац и двo  же-
нац, тро жe нац и трo же  нац, прво жe нац и првoженац ’онај који 
има прву же ну’, дру го жe нац и дру гo   женац, двовeрац и двoверац 
’онај који и спо  веда две ве ре’, тровeрац и трo ве рац, двoмлекац 
(покр.) ’дете које је си  сало два млека’ — ’дете које мајка доји  за 
време нове трудноће’, јед нo окац, двo капац (покр.), друговeрац 
’онај који је друге (дру гачије) вере’, јед но вeрац и јед нoверац 
’онај који је једне (и сте) вере као неко дру ги’, јед нo гла  сац (ир. 
 за ст.) ’онај који до бије само један глас на и зборима’, двoгла сац, 
двo платац (нера спр.) ’онај који прима две плате’, дру  гo кла  сац 
( за ст.) ’при пад ник друге кла се (другог по зива);
животиње: де сетoножац и де сетонoжац ’вр ста ракова који 
имају де  сет но       гу’, једнoрожац ’вр ста кита са једним рогом’, 
о смoручац ’вр ста хо бот  нице ко  ја има о сам руку (јавља се у мн.)’, 
двoгодац ’мужјак домаће или див  ље жи вотиње од две го ди      не’, 
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једнoгодац 'онај који има једну годину', трo  го дац, сед мoгодац, 
два    де  се тo го     дац (ове речи садрже стару о снову год- —  и сп. т. 
2.2.), двокрiлац и двo кри    лац ’вр ста ин     секта са ра звијена два 
кри ла’, трo      кожац ’вр ста ин секта са три слоја коже’, другoралац 
(покр.) ’во ко ји дру  гу годину вуче рало’;
биљке: једнoлучац ’вр ста биљке која има једну луковицу’, двo
лучац, трo    лу      чац, четворoредац и четворорeдац ’вр ста јечма са 
четворо редова  зр  ња у кла     су’,  ше   стерoредац и  ше сте ро рe дац, 
 ше сторoредац и  ше сто ро рe дац,  ше   стo      редац и  ше    сторeдац, 
о смoредац и о смо  рeдац, два на е сто    рe дац ’вр ста ку  ку ру     за на 
чијем кли    пу има дванаест редова  зрна’, једнoченац ’бе ли лук с 
јед ним че    ном у гла ви ци’, једнo зрнац ’вр ста п шенице у којој сва-
ки кла сић има по јед но  зрно’, двo зрнац, двo вр стац ’вр ста јечма 
са две вр  сте  зрна’, пе тo пр  стац ’вр  ста биљке која ра сте пет пр-
стију у ви сину’, јед  нo ли стац;
предмете: трoножац ’вр ста столице на три ноге’, двo гро  шац 
’нов        чић од два гро ша’, једнодинaрац ’метални новац у вредно сти 
од јед ног ди на ра’, дводинaрац, петодинaрац, де сетодинaрац, 
двoпарац ’метални но вац у вред но      сти од две паре’, петoпарац, 
педе сетoпарац, двокрiлац и двo кри лац ’авион са дво          струким 
крилима’, двомотoрац ’авион са два мотора’, тро мо тo      рац, че-
тве       ромотoрац, двобр зiнац ’бицикла са две бр зине’, пе то тo
нац ’ка ми он који мо же преве сти дванае ст тона’, де сетотoнац, 
два нае сто тo нац, јед    но  крiлац и једнoкрилац ’авион с једним 
паром крила’, јед нo гра њац (покр.) ’жен  ски  зубун (вр ста горњег 
дела одеће) са и з    ве     зеном једном гра ном’, двo по     лац (покр.) ’вр-
ста тка ни   не са две поле’, трoполац, двoперац ’бу здован који има 
два пера’,  ше стoперац, двo   сечац ’предмет са два се чи ва’.
2.4.2.Сложено-и зведене именице са структуром: бр. + -о- + гл. 

+ -(а)ц су ма ло број   не: двoломац ’вр ста калцита који ло ми  зрак на 
два де ла’, јед   нo ло чац (покр.) ’ штене ко је са другом  штенади лоче из 
јед ног (и стог) су да’ — ’ штене у од но су на дру гу  штенад из и стог на-
кота’, двo жи вац ( за ст.) ’онај ко   ји живи у две ма сре ди на ма (воденој 
и копненој)’.

2.5. Сложено-и зведене речи са глаголом у првој компоненти 
имају струк  ту ру: гл. + -о- + им. + -(а)ц, а синтак сичко-  семантички 
однос глагола и именице у творбеној ба зи је објекат ски (љу бо  мu-
драц ( за ст.) ’онај који љу би му    дро ст’, крадo зверац и кра до  звe рац 
(покр.) ’онај ко ји кра де  звери’, кри    јoглавац (покр.) ’вр ста ин  сек та 
који крије главу’, кљу  вo др вац (покр.) ’онај ко ји кљуви др во’, губо-
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дрo бац (покр.) ’онај ко ји губи (нечији) дроб’; климoглавац ’онај који 
кли ма главом’, вр тo главац, кла  то     рeпац (покр.) ’вр ста птице која 
клати ре пом’) и адвербијалан (ви  јoгорац (нар.) ’онај који се вије го  -
ром’ — ’ветар’, игроoрац (покр.) ’онај који игра у ору’.

3. Анали за пока зује да су творбено- семантички типови име-
ница на  ста   лих слагањем помоћу интерфик са -о/е- и суфик сацијом 
помоћу фор ман  та -(а)ц бројни. у првој ком по нен ти се нала зе: име-
ница,  заменица, при дев, број и гла гол. Овим речима се именују 
ра зличите појаве: људи (вр  шиоци радње, о собе карактери стичног 
пона шања, фи зичког и згледа и сл.), биљке, животиње, предмети и 
ра зне друге реалије. Појмовно је нај ра  зу ђенији тип са придевом и 
бројем у првој и именицом у другој ком по нен ти, док су најброј-
није именице са глаголом у другој компоненти. С дру ге стране, ни-
су нарочито продуктивни модели са  за ме ни цом и гла го лом у првој 
компоненти.
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ThenounSWIThTheInTerfIxо/е 

AndTheSuffIx–(A)c
summary

The paper deals with the formational and semantic analysis of the nouns which are composi-
tion formed, by using the interfix  о/е  and the suffix, that is to say the suffixation by employ-
ing the suffix –(a)c. (serbian: ц). The first component contains: the noun, - pronoun, adjective, 
number and a verb. in the formation process in question, the analysis indicates that these forma-
tional and semantic noun types are numerous. The words are used to name different phenom-
ena: people (those who perform an act, persons with specific behaviour and physical looks, and 
alike), plants, animals, objects and other forms of reality. in terms of conceptual analysis, the rar-
est is the type with an adjective and a number in the first, and a noun in the second component, 
while the most numerous ones are those nouns containing a verb in the second component. on 
the other hand, models with a pronoun and a verb in the first component are not that produc-
tive.

Прихваћено за штампу августа 2010. 
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пРиМеНАпоСТупКАНоРМАНАфеРКЛоуА 
НАопиСБеРЛуСКоНиЈеВоггоВоРА 

DISCESAINCAmPo

Поcтупак критичке анали зе ди скур са Нормана ферклоуа обух-
вата опис тек ста (енг. description), тумачење (енг. interpretation) и 
обја шњење (енг. еxplanation). ферклоуов аналитички оквир  за опис 
тек ста садржи  кључна питања  за откривање и ску ствених, одно-
сних и и зражајних вредно сти лек сике, граматике и тек стуалне 
структуре. циљ рада је примена ферклоуовог модела на опис тек-
ста берлу сконијевог говора Discesa in campo.  Највећа поте шкоћа је 
управо у подели наведених вредно сти и могућој субјективно сти, те 
смо пола зни ин струмент  допунили упоредном анали зом вредно-
сти помоћу Венових дијаграма и тако омогућили прегледну поделу 
и преклапање и ску ствених, одно сних и и зражајних вредно сти. По-
ред тога, у оригинални ферклоуов модел укључили смо и одлике 
(италијан ске) темпорално сти.  ферклоуов по ступак се пока зао као 
темељан водич  за анали зу тек ста, али  за потпунију критичку анали-
зу ди скур са неопходно је детаљно критичко тумачење и обја шњење 
италијан ских и сториј ских, дру штвених и политичких прилика. 

Кључнеречи: опис тек ста, критичка анали за ди скур са, берлу-
скони, ферклоу

1.Увод
Критичка анали за ди скур са (КАД) и стражује како се дру штвена 
моћ, доминација и неједнако ст о сликавају у тек сту и ра зговору 
у дру штвеном и политичком контек сту. Примењује се у анали-
зи неједнако сти полова, ди скур са медија, политике, етноцентри-
зма, анти семити зма, национали зма и раси зма, као и доминације у 
профе сионалном и ин ституциј ском окружењу (teun van dijk 2001: 
352–371).

Норман ферклоу (fairclough 2001: 116-139) предлаже методо-
ло шки оквир  за КАД која обухвата: лингви стички опис текста 
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(енг. description), тумачење (енг. interpretation) и обја шњење (енг. 
explanation) ди скур са у социјалном окружењу. Опис тек ста (први 
корак у КАД) ра злаже у де сет најважнијих питања у којима 
и спитује и ску ствене (енг. experiential), одно сне (енг. relational) и ек-
спре сивне вредно сти (енг. expressive) лек сике, граматичких одно са 
и тек стуалне структуре. И ску ствена вредно ст ука зује на ауторо-
ва  знања, садржаје и веровања, одно сна упућује на дру штвене ве-
зе, а и зражајна вредно ст у нај ширем сми слу о значава ауторов суд 
реално сти на коју се одно си откривајући социјални идентитет и 
субјективне вредно сти. ферклоу додаје још и конектор ску вредно-
ст (енг. connective value), која служи  за пове зивање делова тек ста 
у целину. Сваки је зички облик може да по седује ви ше наведених 
вредно сти.

у овом раду намера нам је да применимо схему Нормана фер-
клоуа  на лингви стички опис берлу сконијевог говора Discesa in 
campo1.

2. описБерлусконијевогговорапремапоступкуНормана
Ферклоуа

2.1. Лек сика
2.1.1. И ску ствена вредно ст

Које и ску ствене вредно сти имају речи?
берлу скони почиње свој говор речима са снажном и ску ственом 

вредно шћу, на којима  за снива своја  знања и уверења: radici, speranze, 
orizzonti, mestiere di imprenditore,  затим у трећем па су су наила зимо 
на  ruolo di editore e di imprenditore, esperienza, impegno. Свим овим 
именица, претходи при својни придев „мој” (mie, miei, mio, mia) 
и који се, само у првом и трећем па су су, понавља чак о сам пута 
(8% од укупног броја речи у ова два па су са). Речима које ука зују на 
и ску ство берлу скони као да на стоји да обе збеди кредибилитет, а 
уче сталом употребом при својног придева „мој” дока зује ангажова-
ност, патриоти зам и бли ско ст (с домовином, грађанима).

Да ли по стоје речи које су идеоло шки обојене? Да ли по стоји по-
нављање речи (rewording ili overwording)? Да ли по стоји синонимија, 
хипонимија и антонимија у ве зи са идеоло шким  значењем речи?

1 Scendere in campo на италијан ском  значи и заћи на мегдан  (Клајн 1996: 114). Discesa in 
campo поред тога  што  значи  и зла зак на мегдан или сила зак на бојно поље, уједно је и 
на зив првог берлу сконијевог говора, а о значава и политички моментум укључивања 
Силвија берлу сконија у политику Републике Италије.
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у тек сту и здвајамо две ра зличите идеологије: нову и стару. 
Ново и модерно доно си  берлу скони ( својим и ску ством,  знањем, а 
ка сније помоћу верних и и скрених саве за демократ ских сила, као 
и грађана Италије који су му ука зали поверење), а старим и прева-
зиђеним пред ставља дотада шњу комуни стичку вла ст. Недво сми-
слени антоними су: nuovo, moderno ≠ vecchio, superato; Paese pulito, 
libero ≠  Paese impreparato ed insicuro; libertà, tolleranza, solidarietà, 
mercato libero, amore per il lavoro ≠ paura, invidia, odio, baruffe, итд.

2.1.2. Одно сна вредно ст
употреба маркираних формалних или неформалних речи?
берлу скони се и зражава лек сиком ра зумљивом обичним грађа-

нима Италије.
Од речи које не припадају ра зговорном стилу и здвојили би-

смо ра злику и змеђу liberale и liberista (политичко-економ ски је зик), 
retaggio (књижевноуметнички стил), apporto (термин из правно-
економ ског реги стра, овде употребљен уме сто contributo), cartello 
(је зик економ ске струке) и сл.

2.1.3. И зражајна вредно ст
берлу скони по стиже антагони зам и и змеђу наи зглед реал-

них појава неоптерећених судом говорника. Синтагме dovere 
civile (грађан ска дужно ст) и debito pubblico (јавни дуг) по знате су 
 широј јавно сти и окамениле су се у политичко–привредном живо-
ту. у тек сту су ове две синтагме сме штене у два ра зличита па су са 
(четврти и пети), чиме се додатно појачава њихова манипулативна 
и зражајна вредно ст. Наиме, (де сничар ској) грађан ској дужно сти 
супрот ставља (левичар ски) јавни дуг. И здвојили смо овај пример 
јер у себи садржи и снажну етимоло шку ве зу и фонет ски доживљај. 
На италијан ском dovere (dovere civile) употребљено је овде као име-
ница у  значењу дужно сти, обаве зе, а глагол dovere  значи требати, 
морати, али и дуговати (Клајн 1997: 250). у етимоло шкој ве зи са 
овим по следњим  значењем је именица debito и  значи дуг, дуговање, 
дужно ст (Клајн 1997: 210). 

Супро тстављањем реалија берлу скони и зражава суд и гради 
лични идентитет на наи зглед непри стра сан и реалан начин.

2.1.4. упоредни преглед и ску ствених, одно сних и и зражајних 
вредно сти лек сике           

Помоћу Венових дијаграма (в. слику 1) прика зали смо прекла-
пање скупова и ску ствене, одно сне и и зражајне вредно сти. Ориги-
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налну поделу Нормана ферклоуа су зили смо додатним питањи-
ма: и ску ствена вредно ст одговара на питање КО, одно сна вред-
ност упућује КОМЕ је тек ст намењен и какав се у спо ставља однос 
са бирачима, а и зражајна вредно ст нам открива КАКО и којим 
и зражајним сред ствима се аутор служи.

Значајан број при сутних је зичких сред става преклапа се у 
својим вредно стима. Запажамо да берлу скони, кад говори о не-
пријатељима, комуни стима и левици, употребљава најви ше 
и зражајна сред ства која садрже лични суд или, боље речено, о суду 
(нпр. нелиберална, не сигурна  земља, не зреле силе и не законит си-
стем финан сирања партија и многе друге). Пред стављајући своју 
опцију, кори сти најви ше и ску ствена и одно сна, такорећи “реална”, 
сред ства, ли шена личног суда. 

берлу скони, као своје, нуди оп ште вредно сти (као  што су сло-
бода, ра звој, про сперитет, толеранција, љубав према по слу, породи-
ца, профит и многе друге). Сматрамо да на овај начин поку шава да 
ди скредитује своје политичке противнике, док и стовремено своју 
опцију пред ставља као оп ште добро и благо стање. 

2.1.5. Метафоре
И здвојили би смо метафору бојног поља, метафору трга и мета-

фору чуда. 
Свој ула зак у политику берлу скони о значава као сила зак на 

мегдан, где га очекује борба са криминалом, корупцијом, дрогом 
и о сталим на след ством комуни стичког режима, мора бити чвр ст 
и одлучан, рачунајући на и скрен и одан савез свих либералних и 
демократ ских сила. Његови непријатељи, потонули под теретом ја-
вног дуга,  колико год да су рециклирани или прелакирани, само 
су сирочад старог и прева зиђеног комуни зма и претвориће  земљу 
у трг пун вике и дреке, грдњи, о суда, свађа, мржње... уме сто тога, 
берлу скони нуди о стварење сна, про сперитет, ведру будућно ст, ра-
звој, ефика сно ст и по зива грађане да  заједно и зграде ново италијан-
ско чудо.

2.2. граматикa
2.2.1. И ску ствена вредно ст
Која вр ста проце са и уче сника доминира? Да ли је ја сан вр шилац 

радње?
 у берлу сконијевом говору готово линеарно можемо пратити 

смењивање уче сника и проце са. у прва четири па су са ап солутно 
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доминира говор у првом лицу јА / берлу скони,  у петом па су су вр-
шилац радње су ОНИ / стара италијан ска кла са, у  ше стом и седмом 
се говори уоп штено о дру штву и грађанима (Италија, грађани, 
дру штво), у о смом и деветом берлу скони опет говори о противни-
цима, дакле ОНИ / стари комуни стички апарати,  којима смо (де-
сети па су с) МИ / приморани да се супро тставимо. једанае сти па-
сус обједињује берлу сконијево јА и  ВИ / грађани,  те се логично 
слива у дванае стом и тринае стом па су су у МИ (јА + ВИ). Веома 
је  занимљив четрнае сти па сус у којем берлу скони опет доминира. 
Међутим, како би направио оправдан прелаз на јА / берлу скони, 
вр шилац радње прве реченице са и стовремено и конектор ском 

 слика 1.  
И ску ствена, одно сна и и зражајна  сред ства у берлу сконијевом говору

radici, speranze, orrizonti, 
 

 padre,vita, 
 

mestriere di imprenditore, 
 

ragionevole speranza, 
 

passione, dimissioni,, 
 

ruolo di editore, esperienza, 
 

impegno, convinyinzione, 
 

fermezza 

Experiental 
КО? Знање, 
веровања 

Relational КОМЕ? 
Друштвени однос 

Expressive 
КАКО? 

лични суд, друштвени 
идентитет 

libertà, nuova scelta di vita, battaglia,,nuovo 
sistema, un polo della libertà, alternativa 

credibile, Paese pulito, ragionevole, 
moderno, mercato libero, 

Sincera e leale alleanza, forze 
liberali e democratiche, 
democrazie occidentali, 

liberaldemocratico, grandi 
democrazie 

occidentali, liberale in politica, 
liberista in economia Forza Italia, 

libera organizzazione, forza 
politica fatta dagli uomini ... nuovi 

fiducia (degli italiani), dovere 
civile, persone con la testa sulle 

spalle e di esperienza 
consolidata, creative ed 

innovative, capaci di darle una 
mano, di far funzionare lo Stato 

cosa,pubblica,  
 obiettivi, valori, mercato, 

iniziativa privata, 
profitto,individuo, famiglia, 

impresa,competizione, efficienza, 
soliderarietà,giustizia,  generosit
à, amore per lavoro, tolleranza, 

rispetto,dare fiducia, 
occupazione,benessere, vincere, 

sfide, futuro, dignità, fede, 
serenità, rispetto dell’ambiente, 

sicurezza, ordine, sogno,etc 
      

 

                 
 
 
 

 rinnovamento, 
 passaggio 

         a una nuova Repubblica,  
   attrarre il meglio di un Paese. 
  
Migliorare il mondo con  
l’apporto libero di tante persone 
 tutte diverse l’una dall’altra 
 
    

                passato ... falimentare, 
vecchia classe politica, 
momento difficile  
   

 

mondo cattolico...ha contribuito.. 
alla nostra storia unitaria, 

cittadini italiani.. 
chiedo di scendere in campo anche  a 

voi, a tutti voi, gente comune, 
chi è più debole, per chi cerca lavoro, 

per chi ha bisogno di cure, per chi, dopo 
una vita operosa, ha diritto di vivere in 

serenità. 

nostre sinistre pretendono di 
essere cambiate, siamo costretti a 

contrapporci, a loro, noi 
crediamo,impegni concreti e 
e comprensibili, rinnovare, 

nuovo miracolo 
italiano 

Paese illiberale, forze immature, governo 
delle sinistre e dei comunisti,superata dai 

tempi, autoaffornamneto, schiacciati dal peso 
del debito pubblico,sistema illegale di 

fnanziamento dei partiti, lascia  il Paese 
impreparato ed incerto, vecchi apparati 
comunisti riverniciati e ricilati, orfani, 

impreparati, retaggio ideologico, stride e fa 
pugni con le esigenze, loro uomini, loro 

mentalità, loro cultura, loro...convincimenti, 
loro comportamenti, non credono, 
Paese...piazza urlante che grida, 

inveisce,condanna, paura, odio di classe, 
invidia, criminalità, corruzione, droga, 

politica di chiacchiere incomprensibili, di 
stupide baruffe e di politica senza mestiere 
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вредно шћу је ИТАЛИјА (La storia di Italia è ad una svolta). у петнае-
стом па су су видимо градацију јА / берлу скони и МИ (јА + ВИ / 
грађани) са кулминацијом ИТАЛИјА (Vi dico (ja)  che possiamo 
(MИ) , vi dico (ja) che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri 
figli  (MИ) , un nuovo miracolo italiano (ИТАЛИјА))

Да ли се кори сти номинали зација? 
Номинали зацијом се по стиже конци зно ст у и злагању, богат-

ство концепата, као и компактна и сажета синтак са (scarpa 2001: 
31). По ствареним појмовима се лак ше  ментално манипули ше него 
проце сима: они се лак ше уочавају, упоређују, логички пове зују 
(Кликовац 2008: 51). Номинали зација предиката карактери стична 
је  за админи стративни је зик и у италијан ском (scarpa 2001: 71) и 
у срп ском (Кликовац 2008: 51), али и  за ви ше интелектуали зовани 
функционални стил, као  што су је зик политике, права и науке (Ра-
довановић 1990: 45). 

у берлу сконијевом говору примећујемо следеће номинали-
зације предиката: fare a pugni – combattere; pugnare (архаично);  dare 
sostegno – sostenere; ha voglia di fare – vuole fare; dare fiducia a qualcuno 
– fidarsi di qualcuno, confidare;  ho ... speranza – spero; ... che portino 
più .. rispetto all’ambiente – che rispetti l’ambiente... Не би смо желели 
да на о снову свега неколико примера номинали зације аутомат ски 
 закључимо и „менталну манипулацију“ у говору берлу сконија. 
Претпо стављамо да има о снова за такав закључак, али да дубље ту-
мачење номинали зације у је зику берлу сконија  захтева и детаљнију 
анали зу на обимнијем корпу су.

Да ли су реченице активне или па сивне? 
берлу скони најче шће употребљава па сивне кон струкције кад 

говори о својим политичким противницима: La vecchia classe politica 
italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L’autoaffondamento 
dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema 
di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto 
nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova 
Repubblica. Претпо стављамо да ра злоге треба тражити у намери да 
се појача њихова политичка тромо ст и не спремно ст.

И стакли би смо и реченице Per questo siamo costretti a contrapporci 
a loro, као и  La vita mi ha insegnato... берлу скони наи зглед себе ста-
вља у па сивну улогу. Наиме, није да он жели борбу, него је при сиљен 
да се супро стави дотада шњој политици. Одно сно, уме сто да каже 
 шта је сам ( својом вољом) научио у животу, као вр шиоца радње 
бира живот (као нека ви ша сила), који га је научио свему. Тако опет 
по стиже наи зглед оправдано ст и нужно ст политичке реакције.
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Да ли су реченице потврдне или одричне?  
Већина реченица је потврдна. Одричне реченице се, по правилу, 

одно се на противну политичку опцију: non voglio vivere in un Paese 
illiberale, governato da forze immature..; So quel che non voglio..; Quegli 
obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza 
in nessuno dei Paesi governati dai vecchi apparati comunisti...;  Né si vede 
come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione proprio l’Italia;  .., 
non sono soltanto impreparati al governo del Paese; Ma non è vero. Non 
credono nel mercato, non credono nell’iniziativa privata, non credono 
nel profitto, non credono nell’individuo. Non credono che il mondo possa 
migliorare attraverso l’apporto libero di tante persone tutte diverse l’una 
dall’altra. Non sono cambiati. Non credono più in niente. берлу скони 
одбија да живи у нелибералној  земљи, да би  затим „дока зао“ како 
циљеви и вредно сти старог комуни стичког поретка нигде ни су 
доживели у спех (реално стање ствари) и коначно, и зно си њихове 
недо статке: они не верују у слободно тржи ште, у иницијативу при-
ватника, у профит, они не верују ни у  шта. Оваквим репетитивним 
негацијама берлу скони на стоји да ди скредитује противнике. До-
датну емфа зу по стиже градацијом потпуно супротне слике, оп штег 
добра које обећава његова политика (о чему је било речи). 

2.2.2. Одно сна вредно ст
Које вр сте реченица преовлађују (и зјавне, упитне,   заповедне)? 
Преовлађују и зјавне реченице. Директно упитне реченице 

у потпуно сти су и зо стављене. берлу скони не по ставља питања 
својим грађанима, он их ра зуме у „те шком тренутку“ и по зива их 
на нову опцију. Стога би смо и стакли следећу  заповедну реченицу: 
Ascoltateli parlare, guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato, leggete la 
loro stampa. Ова реченица сме штена је у па су су са најви ше негација 
у смерених на политику „комуни ста“.  

одно сна модално ст ука зује на ауторитет у тек сту који се пости-
же употребом модалних глагола. Најфреквентији је глагол volere 
(хтети, желети) и то употребљен у првом лицу једнине и првом 
лицу множине. берлу скони тиме гарантује своју одлу чност, а  затим 
је по ставља као одлучно ст свих „на с“. глагол Potere (моћи) упо-
требљен је свега два пута. у првом случају ука зује да не види како 
би Италија могла да буде и зу зетак у којем би се у спе шно о стварила 
вла ст левице: Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare 
eccezione proprio l’Italia. Левица се опет прика зује слабом и онемоћа-
лом. у другом случају има функцију градације са глаголом dovere 
(морати, требати) у  закључном и злагању: Vi dico che possiamo, vi 
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dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli, un nuovo 
miracolo italiano. 

Које се  заменице употребљавају? 
Ни смо  забележили ниједну употребу личне  заменице првог 

лица (io). Лична  заменица првог лица множине (noi) веома је фре-
квентна у по следњим па су сима тек ста и појављује се  ше ст пута. 
без об зира на од су ство личне  заменице „ја“, берлу сконијево при-
су ство је  загарантовано, пре свега као вр шиоца радње, и че стом 
употребом при својног придева mio (мој). Заменица noi може има-
ти инклу зивну и ексклу зивну вредно ст. Инклу зивна: [+аутор], 
[+ слу шалац], [+ множина] има вредно ст множине појединаца која 
обухвата и говорника и слу шаоце. Еклу зивна вредно ст : [+аутор], 
[- слу шалац], [+ множина] има вредно ст множине појединаца која 
обухвата говорника, али не и слу шаоце. Претпо стављамо да се ту-
мачење  заменице noi у овом говору берлу сконија требало одно сити 
на инклу зивну функцију и по сти зање солидарно сти (Радовановић 
2003: 132-143), и стог идентитета и  ширења и сте идеологије, али се 
су здржавамо преурањених  закључака. Ваљани  закључци би тек 
требало да на ступе у следеће две ферклоуове фа зе анали зе тек ста, а 
пожељно и на већем корпу су. 

2.2.3. И зражајна вредно ст
И зражајна модално ст? 
у метафори сна берлу скони се опредељује  за декомпоновану 

варијанту глагола poteRe, тј.  Vi dico che è possibile realizzare insieme 
un grande sogno. Овим сред ством по стиже већу објективно ст у уве-
равању, иако говори о сну. 

Италијан ски саве зни начин (коњунктив) употребљен је на све-
га неколико ме ста, најче шће граматички у словљен употребом ве-
зника (нпр. prima che, affinché) или у релативним реченицама, кад је 
реч о неком жељеном свој ству антецедента (un polo delle libertà che 
sia capace di attrarre a sé il meglio di un Paese pulito). 

у тек сту смо такође приметили ограничену употребу италијан-
ског погодбеног начина (кондиционала). 

2.2.4. Темпорално ст
цео говор је у сада шњем или про шлом времену. Од про шлих 

времена аутор се определио  за перфект (ит. passato prossimo), тј. да 
и сприча догађаје који припадају бли ској или још увек актуелној про-
шло сти чије се п сихоло шке или емотивне по следице и даље о сећају 
у сада шњо сти (Модерц 2006: 305). Поред овог ра злога, берлу скони 
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се определио  за перфект, а не  за про ст перфект (ит. passato remoto), 
јер је данас перфекат у говору (нарочито италијан ског севера) го-
тово у потпуно сти поти снуо про ст пефекат и свео његову употребу 
на пи сани је зик и књижевно ст.  

2.3. Конективно ст
Како су реченице пове зане? 
Тек стуалну кохеренцију смо обја снили кроз смењивање вр-

шиоца радње и тема и догађаја који их се тичу. у оквиру и сте теме, 
берлу скони поред логичких конектора (нпр. dunque) кори сти и 
понављање. Тако у првом па су су понавља qui, mio (у варијантама 
рода и броја) ,  затим негацију non у деветом па су су, vi dico на самом 
крају.

Координација / субординација? 
у тек сту је при сутна и координација и субординација. Коор-

динација превлађује кад говори о политичким противницима (па-
сус 9): Non credono nel mercato, non credono nell’iniziativa privata, non 
credono nel profitto, non credono nell’individuo... у овим примерима 
видимо а синдет ске напоредне реченице. Од су ством ве зника у на-
поредним реченицама по стиже се скоро „п сеудофактограф ски“ 
стил, а претпо стављамо и лак ше ра зумевање и већи ефекат код 
публике. Од субординације најпри сутније су у зрочне, одно сне и 
намерне реченице. Обја шњава се логичка у зрочна ве за  за стање у 
којем се Италија нала зи и берлу сконијева одлучно ст да то стање 
промени.

2.4. Тек стуална структура2

Које су веће целине у тек сту?
будући да је целокупан берлу сконијев говор велика ве ст о њего-

вом укључивању у политику, поку шали смо да  у тек сту и здвојимо 
целине које би одговориле на питања КО, шТА, гДЕ, КАД, КАКО 
и ЗАшТО. 

берлу скони  започиње свој говор одговарајући на питање КО, 
пред ставља се, и зражава свој патриоти зам и  преду зетничко „по-
рекло“. у другом па су су и ска зује шТА ( сила зак у политичку аре-
ну)  и делимично ЗАшТО (не жели да живи у не слободној  земљи, 
итд.). у на ставку говора (трећи па су с) враћа се на питање КО и  
детаљније пред ставља свој идентитет и ску сног и у спе шног преду-

2 ферклоуово питање број  9 одно си се и скључиво на интеракцију, си стем реч- за-реч и 
механи зме преу зимања контроле и моћи у интеракцији, као  што су прекидање, под-
стрекивање ек сплицитно сти, контрола теме и формулација (fairclough 2001: 113), те 
ово питање на на шем примеру монолога ни смо могли обрадити
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зетника од којег оду стаје да би се по светио борби у коју чвр сто ве-
рује. Четврти па сус делимично нагове штава и КАКО намерава да 
се бави политиком (у и скреном и верном саве зу са свим либерал-
ним и демократ ским силама...). Пети па сус по свећује одговору на 
питање ЗАшТО и опи сима непријатељ ске стране и по следицама 
на Италију, да би у  ше стом и седмом и знео шТА је неопходно да 
се уради, одно сно каква вр ста отпора у складу са новим и зборним 
си стемом. у наредна два па су са (о сми и девети) берлу скони пред-
ставља непријатеље (опет ЗАшТО), да би у де сетом и једанае стом 
па су су одговорио шТА, одно сно изнео намеру како нас свих тако 
и његову личну, а да би смо у спели да о стваримо оп ште добро - 
шТА (тринае сти па су с), неопходна је хитна реакције – КАД и шТА 
(четрнае сти и петнае сти па су с).

3.закључак
Модел Нормана ферклоуа је темељан водич  за опис тек ста,  што 

је о снова  за његову даљу критичку анали зу, тумачење и обја шњење 
у социјалном контек сту. будући да омогућује детаљно обрађивање 
лек сике, граматике и тек стуалне структуре, овај по ступак сматра-
мо адекватним  за анали зу, пре свега, краћих тек стова, како моно-
лога, тако и дијалога.  

Те шкоће у примени ферклоуовог модела наила зимо у преци-
зном ра злучивању и ску ствених, одно сних и и зражајних вредно-
сти. будући да се наведене вредно сти могу преклапати, а у циљу 
по сти зања  што веће могуће објективно сти, по служили смо се и 
анали зом скупова. Наиме, помоћу Венових дијаграма прегледно се 
виде одно си скупа, под скупа и пре сека ферклоуових предложених 
вредно сти. Приметили смо, такође, да недо стаје ја сно наведен про-
блем темпорално сти (иако се може све сти под проце се и питање 
бр. 5). 

Обрађујући тек стуалну структуру на крају, ферклоу нуди редо-
след од појединачног ка оп штем. Сматрамо да би обрнут редо след, 
од оп штег ка појединачном, тј. од тек стуалне структуре, па грама-
тике и на крају лек сике, омогућио логичнији след, мању редундан-
тност и ефика снију де скрипцију тек ста. 

С об зиром на то да је циљ овог рада била практична провера 
ферклоуовог по ступка у опи су тек ста, су здржали смо се од тума-
чења и обја шњења политичког и социјалног контек ста. уједно,  за 
такву потпуну критичку анали зу ди скур са неопходно је увр стити 
и друге говоре, као и пред ставити и политичка и дру штвена де-
шавања која су и претходила овом политичком тренутку.
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Прилог 1 : берлу сконијев говор Discesa in campo
<http://www.repubblica.it/2004/a/sezioni/politica/festaforza/discesa/discesa.
html> 01.03.2010
1 “l’italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei 

orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di 
imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. 

2 ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché 
non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da 
uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente 
fallimentare. 

3 Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le 
mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. rinuncio 
dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia 
esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo 
con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. 

4 so quel che non voglio e, insieme con i molti italiani che mi hanno dato 
la loro fiducia in tutti questi anni, so anche quel che voglio. e ho anche la 
ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo, in sincera e leale alleanza con 
tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al 
Paese una alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. 

5 la vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai 
tempi. l’autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del 
debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il 
Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del 
passaggio a una nuova repubblica. Mai come in questo momento l’italia, 
che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la 
testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di 
darle una mano, di far funzionare lo stato. 

6 il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo 
sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è 
indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga, un polo delle libertà 
che sia capace di attrarre a sé il meglio di un Paese pulito, ragionevole, 
moderno. 

7 di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano 
ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel 
mondo cattolico che ha generosamente contribuito all’ultimo cinquantennio 
della nostra storia unitaria. l’importante è saper proporre anche ai cittadini 
italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo 
sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. 

8 Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena 
cittadinanza in nessuno dei Paesi governati dai vecchi apparati comunisti, 
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per quanto riverniciati e riciclati. né si vede come a questa regola elementare 
potrebbe fare eccezione proprio l’italia. gli orfani i e i nostalgici del 
comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del Paese. 
Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con 
le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in 
politica e liberista in economia. 

9 le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. dicono di essere diventate 
liberaldemocratiche. Ma non è vero. i loro uomini sono sempre gli stessi, 
la loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro 
comportamenti sono rimasti gli stessi. non credono nel mercato, non credono 
nell’iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell’individuo. 
non credono che il mondo possa migliorare attraverso l’apporto libero di 
tante persone tutte diverse l’una dall’altra. non sono cambiati. ascoltateli 
parlare, guardate i loro telegiornali pagati dallo stato, leggete la loro stampa. 
non credono più in niente. vorrebbero trasformare il Paese in una piazza 
urlante, che grida, che inveisce, che condanna. 

10 Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. Perché noi crediamo 
nell’individuo, nella famiglia, nell’impresa, nella competizione, nello 
sviluppo, nell’efficienza, nel mercato libero e nella solidarietà, figlia della 
giustizia e della libertà. 

11 se ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento, e se ora 
chiedo di scendere in campo anche a voi, a tutti voi - ora, subito, prima che 
sia troppo tardi - è perché sogno, a occhi bene aperti, una società libera, di 
donne e di uomini, dove non ci sia la paura, dove al posto dell’invidia sociale 
e dell’odio di classe stiano la generosità, la dedizione, la solidarietà, l’amore 
per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita. 

12 il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, forza italia. 
Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori 
di tipo totalmente nuovo: non l’ennesimo partito o l’ennesima fazione che 
nascono per dividere, ma una forza che nasce invece con l’obiettivo opposto; 
quello di unire, per dare finalmente all’italia una maggioranza e un governo 
all’altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune. 

13 Ciò che vogliamo offrire agli italiani è una forza politica fatta di uomini 
totalmente nuovi. Ciò che vogliamo offrire alla nazione è un programma 
di governo fatto solo di impegni concreti e comprensibili. noi vogliamo 
rinnovare la società italiana, noi vogliamo dare sostegno e fiducia a chi crea 
occupazione e benessere, noi vogliamo accettare e vincere le grandi sfide 
produttive e tecnologiche dell’europa e del mondo moderno. noi vogliamo 
offrire spazio a chiunque ha voglia di fare e di costruire il proprio futuro, al 
nord come al sud vogliamo un governo e una maggioranza parlamentare 
che sappiano dare adeguata dignità al nucleo originario di ogni società, 
alla famiglia, che sappiano rispettare ogni fede e che suscitino ragionevoli 
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speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, 
per chi, dopo una vita operosa, ha diritto di vivere in serenità. un governo 
e una maggioranza che portino più attenzione e rispetto all’ambiente, che 
sappiano opporsi con la massima determinazione alla criminalità, alla 
corruzione, alla droga. Che sappiano garantire ai cittadini più sicurezza, più 
ordine e più efficienza. 

14 la storia d’italia è ad una svolta. da imprenditore, da cittadino e ora 
da cittadino che scende in campo, senza nessuna timidezza ma con 
la determinazione e la serenità che la vita mi ha insegnato, vi dico che è 
possibile farla finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, di 
stupide baruffe e di politica senza mestiere. vi dico che è possibile realizzare 
insieme un grande sogno: quello di un’italia più giusta, più generosa verso 
chi ha bisogno più prospera e serena più moderna ed efficiente protagonista 
in europa e nel mondo. 

15 vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per 
i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.” 

Прилог 2: Методоло шки оквир  за анали зу тек ста (fairclough 2001: 
92-93)

a. vocabulary
1. what experiental values do words have?
 what classification schemes are drawn upon?
 is there rewording or overwording?

 what ideologically significant meaning relations (synonimy, hyponimy, 
antonymy) are there between words?

2.  what relational values words have?
      are there euphemistic expressions?
      are there markedly formal or informal words?
3.   what expressive values do words have?
4.   what metaphors are used?
B. grammar
5.   what experiental values do grammatical features have?
      what types of process and participant predominate?
      is agency unclear?
      are processes what they seem?
      are nominalizations used?
      are sentences active or passive?
      are sentences positive or negative?
6.   what relational values do grammatical features have?
      what modes (declarative, grammatical question, imperative) are used?
      are there important features of relational modality?
      are the pronouns we and you used, and if so, how?
7. what expressive values do grammatical features have?
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are there important features of expressive modality?
8. how are (simple) sentences linked together?

what logical connectors are used?
are complex sentences characterized by coordination or 
subordination?
what means are used for referring inside and outside the text?

C. textual structures
9. what interectional structures are used?

are there ways in which one participant controls the turns of others?
10. what larger-scale structures does the text have?
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MarijaS.Koprivica-Lelićanin
AppLIcATIonoffAIrcLouGhprocedureforTexT

deScrIpTIononBerLuSconI’SSpeechdISceSAIn
cAMpo

summary
norman fairclough’s procedure for critical discourse analysis is based upon these three 

stages: description of text, interpretation of the relationship between text and interaction and 
explanation of the relationship between interaction and social context. The procedure for de-
scription of text is organized around ten main questions (and some sub-questions) on experi-
ential, relational and expressive values of vocabulary, grammar and text structure. our aim was 
to test fairclough’s model for text descripstion on Berlusconi’s earliest pubblic speech „discesa 
in campo“.  in order to divide most precisely the values with most possible objectivity, we used  
venn diagram that clearly shows the sets’ relationships, intersection, etc. we also added the cara-
cteristics of (italian) temporality. The complete critical discourse analysis must include detailed 
interpretation and explanation of italian social and hystorical circumstances.  

Прихваћено за штампу септембра 2010. 
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noTeSonTheroLeofproSodyIn
conVerSATIonALdIScourSe:eVIdencefroM

enGLIShAndSerBIAnTALKInInTerAcTIon

This paper examines the role of prosody in serbian and english con-
versational discourse. The underlying assumption is that the investiga-
tion of conversational prosody can yield deeper understanding of both 
prosody and conversational structure, but that it demands a different ap-
proach that is not based on sentence-level grammar. The corpus used 
consists of three recorded conversations in english and three in serbian, 
transcribed using the conventions of duBois et al. (1992, 2006). The re-
sults point to several systematic tendencies in the role of prosody in turn 
taking, as well as in the realization of interruptions and simultaneous 
speech. in this respect, notable similarities between english and serbian 
are found. in a more general sense, it is argued that it has become neces-
sary for speech prosody research to step beyond sentence-level models 
and take a more interactionally oriented approach.

Keywords: prosody, conversation, turn-taking, talk-in-interaction

1 Introduction
Prosody has long been recognized as playing a central role in the produc-
tion and interpretation of spoken language. Major approaches to proso-
dy, however, have been based on speech read in laboratory settings, pro-
duced in ideal recording conditions, with conclusions and theories es-
tablished on the basis of sentence-level models (e.g trager 1964, lehiste 
and ivić 1986, Bolinger 1989, Cruttenden 1997).  only recently, there 
has been a growing awareness of the fact that prosodic study derived 
from spontaneous speech may provide a deeper understanding of both 
conversation structure and prosody (schegloff 1998:237, furo 2001:3). 
what nevertheless still emerges from the existing literature is the need 
for fuller examinations of prosody in the conversational context. also 
there is scarce, if any, litrature on the conversational prosody of serbian.
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This study represents an initial segment of a wider analysis of con-
versational prosody of english and serbian, intended to point to some 
aspects of interest that have been little studied in the existing literature 
on prosody. it touches on some methodological issues, such as determin-
ing appropriate units of analysis, and then moves on to show particular 
discursive functions of prosody not captured by word and sentence-level 
analyses. The focus is primarily on the interactional function of proso-
dy in managing spontaneous conversation. The principal hypothesis is 
that participants actively make use of prosodic information in order to 
project, interpret and produce verbal behaviour in spontaneous interac-
tion, drawing on socially acquired rules of conversation. The underlying 
assumption is that it has become necessary for prosodic research to step 
beyond sentence-level grammar and take a more interaction-oriented 
approach. 

in this study a communicative approach is adopted and prosody is 
viewed in light of discourse organization. Crucially, investigating the 
discourse functions of prosody presupposes reliance on stretches of 
speech longer than a sentence. for this purpose, a corpus of spontane-
ous conversations in serbian and american english has been collected. 
The corpus is composed of spontaneous conversations recorded by the 
participants themselves and transcribed using the transcription conven-
tions of duBois et al. (1992, 2006). it totals 6 conversations altogether 
(3 in serbian and 3 in english), comprising about 1 hour 16 minutes of 
speech and about 4000 intonation units. The obtained discourse-level 
material was subjected to acoustic analysis, although impressionistic ob-
servations are also found to be useful. The list of the transcription con-
ventions used is given in the appendix.

The following are some findings and observations about prosody in 
conversational interaction. The intention is to offer a concise account 
of the role of prosody in interaction and to point to aspect of interest 
for future research. The paper starts with a brief section introducing the 
basic concepts and terminology pertaining to conversation analysis and 
prosody, and then moves on to methodological issues and a summary of 
findings. The focus is on conversational structure and the management 
of its sequential order, and it is hypothesized that the investigation of 
prosodic form can provide additional insight into the turn-taking mech-
anism and the management of turn-taking violations.
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2 Background
2.1 Conversation

however mundane or unsensational it may appear, conversation is a 
fundamental activity in social life. as such, it has nowadays been firmly 
established as a linguistic and social activity worthy of study in its own 
right, rather than the erratic reflection of linguistic competence, as it 
used to be viewed in the earlier structuralist tradition (tenhave 2007:3). 
in the past two or three decades, the management of everyday talk has 
been receiving growing attention in areas as diverse as linguistics, psy-
chology, sociology, anthropology, gender studies and socially oriented 
discourse analysis.  early studies on the topic were  mainly prescriptive 
in focus, and only since the 1960s the investigation of how people actu-
ally speak, rather than how they should speak, has earned a legitimate 
place in linguistic scholarship (tenhave 2007:11). The analytic frame-
work that allowed for this shift of emphasis is conversation analysis (or 
Ca) developed by harvey sacks and emanuel schegloff (1973, 1974). 

Conversation analysis is primarily concerned with the sequential
orderofconversation, or the ways participants take turns at talking in 
orderly and systematic ways (schegloff 2000:1). a key question in this 
respect is how it is possible for interactants  to so easily synchronize this 
turn-taking with so little gap or overlap  (wennerstrom 2001:168). sacks, 
schlegloff and jefferson (1974:701) showed that orderly turn-taking 
is feasable because participants mostly take turns at what they termed  
transition-relevanceplaces (TRPs), or places at which legitimate transi-
tion between speakers is in some way signalled as possible. sacks et al. 
(1974:704) further propose a simple set of turn-taking rules:

1. if a speaker has selected a particular next speaker, then that speak-
er should take a turn at that place.

2. if no such selection has been made, any next speaker may select 
himself/herself as the next speaker.

3.   if no next speaker has been selected, then the current speaker 
may, but need not, continue talking.

These rules are tacitly understood by the participants, forming a part 
of their linguistic and interactional competence, although they need not 
be recognized overtly. This is what makes it possible for interactants to 
manage and negotiate their participation in conversation (hutchby and 
wooffitt 2008:41).

one more concept needs to be introduced at this point. it has been 
termed projectability and involves the possibility for participants to 
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project, at the course of what is being said, the type of unit in question 
and its possible completion point. This projection is based on a whole 
set of inferential signals, that may be syntactic or pragmatic, but also 
prosodic in nature. signalled in these ways, projectability allows partici-
pants to identify the first possible completion point of a unit, which be-
comes the initial trP, where speaker changes can occur (furo 2001:35). 
it is thus crucial in accomplishing orderly interactional sequences with 
little gaps and overlaps.

2.2 Prosody
Prosody is generally defined as the suprasegmental aspects of speech 

that comprise phonetic features such as pitch, loudness, length and qual-
ity (Banno 1999:9, Cruttenden 1997:2). These features are associated with 
intonation, exhibited in gradient contasts resulting from pitch move-
ments and pitch accents within an utterance (Banno 1999:10). although 
the terms prosody and intonation are sometimes used unterchangeably, 
prosody is usually thought of as including  some phenomena which are 
not encompassed by intonation, such as pauses, silences and voice qual-
ity.

in the english tradition, there is a large body of work dealing with 
speech prosody. kenneth Pike was among the first american structural-
ists to systematically analyze prosodic factors in english. he used the 
term intonation contours for abstracted sentence melodies (Pike 1945, 
reproduced in Bolinger 1969:53). Pike’s system was later adopted by 
trager and smith (1951) and trager (1964), whose primary contribu-
tion was a more thorough examination of the role of stress and of pitches 
occurring at pause points. within the British tradition, one of the most 
significant contributores was david Crystal with his Prosodic systems 
and intonation in English (1969). he analyzed the tone unit as the pri-
mary functional unit to which linguistic meanings are attached. in more 
interaction oriented research, an influential model of prosody is that of 
halliday (1967a, 1967b), founder of systemic-functional linguistics, who 
developed a functional description of english intonation. halliday was 
also one of the first researchers to analyze natural conversation, a sample 
of which he included at the end of his book Intonation and Grammar in 
British English (1967a). More recent studies on British and american 
english include selkirk (1995) Brazil (1997), Cruttenden (1997), wen-
nerstom (2001).

research done on the speech prosody of serbian has yielded com-
parably less result, mostly focusing on the problem of word accents  (e.g. 
fekete 2000, Petrović 1996). one influential publication in this area is 
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that by lehiste and ivić (1986). The book addresses the gap that the au-
thors identify in research on serbo-Croatian prosody. The authors are 
primarily interested in accentual patterns in final and nonfinal sentences 
and clauses. while the analysis offers much novel data on serbian pros-
ody, it is nevertheless somewhat limited in scope and the material used 
(272 sentences produced by two participants). also, the study does not 
address the topic of discourse prosody and is only based on sentence-
level material. The questions of serbian interactional prosody thus re-
main underresearched to date.

altogether, the vast majority of research on prosody and intonation 
has so far dealt mainly with (usually read) speech collected in experi-
mental laboratory setting, using sentence-level data for analysis. Con-
sidering the nature of naturally-occurring talk in interaction, which 
normally involves incomplete sentences, repetitions, hesitations and 
false starts, it seems appropriate to assume that conversational prosody 
cannot be adequately and fully described on the basis of sentence-level 
models. a discourse-level approach is thus crucial in accounting for the 
interactional meaning of particular prosodic events in real-time conver-
sation.  The goal of this study is to address this gap and point to some 
possible avenues for further explorations. 

3Goingbeyondsentence-levelprosody
The examination of the collected material confirms the hypothesis 

that discourse-level speech exibits some difference in prosody and that 
its investigation calls for including a wider spectrum of prosodic charac-
teristics and a somewhat different approach from sentence-level inquiry. 
The following is an attempt to briefly cover these aspects and point to 
some possible avenues for further explorations. 

3.1differentunitsofanalysis
whatever its theoretical background or language of interest, every 

study of prosody must involve well-defined units of analysis. however, 
identifying units appropriate for a discourse-level examination poses 
some methodological challenges and has yielded some disagreement 
among sholars. 

looking at any transcript of conversational interaction, it becomes 
evident that conversational speech is not segmented into regular syntac-
tic units such as full sentences or clauses. it typically involves frequent 
repetions, false starts, repair, self-repair, interruptions, collaborative 
constructions etc. altough they represent relevant categories for spoken 
discourse, syntactic units are thus evidently inappropriate as units of 
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analysis. what is required as a basis of interaction-oriented examination 
of prosody is a cognitively and interactionally defined unit that speakers 
use to articulate turns at talk in interaction.

an increasingly influential attempt to formulate and define units of 
spoken discourse is that of wallace Chafe (1994, 1998), based on cog-
nitive constraints, information flow and the referential aspects of dis-
course. Chafe introduces intonationunits (ius) as basic units of talk that 
are functionally relevant. The intonation unit is defined as “a sequence 
of words combined under a single, coherent intonational contour” that 
“plays an important functional role in the production and comprehen-
sion of language” (Chafe 1994:62). Chafe shows that intonation units of-
ten correspond to syntactic units, as approximately 60% of intonation 
units in english are shown to consist of a single clause (Chafe 1994:78). 
however, this leaves 40% of cases where ius do not entail such syntactic 
correlations, but are composed of close fragments, single words, noun 
phrases, prepositional phrases etc. while Chafe’s account is mainly based 
on cognitive constraints, such as the one-new-idea-per-unit constraint 
(Chafe 1994:99), intonation units may also be viewed as interactional 
units. as kärkkäinen (2003:29) points out, ius are sensitive not only to 
cognitive, but also to interactional constraints that emerge in the course 
of talk, and as such are especially appropriate for analyzing any aspect of 
conversational discourse.

having this in mind, the present paper draws on the notion of in-
tonation units as proposed by Chafe, while also viewing them as inter-
actional units. when the examination of prosody is concerned, these 
are seen as the only appropriate units of analysis, as the observations 
on interactional prosody and its role-in turn-taking, such as the ones 
presented below, would be virtually impossible if merely relying on sen-
tence and clause units.

3.2Prosodyinthemanagamentofturn-taking
The notion of projectability - an interlocutor’s ability to anticipate 

when a turn is likely to end -  was examined in both the english and 
the serbian conversations, with a focus on prosodic features. The pat-
terns that have emerged hold for both languages, with minor differences 
in frequency. several prosodic cues are shown to have a crucial role in 
talk-in-interaction, allowing the participants to interpret meaning and 
to predict what is to follow.

The analysis has thus shown that speakers choose to take the floor 
not only on the basis of syntactic completion, but that they also project 
turn-completion onto particular prosodic signals. such signals are per-
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ceived by listeners slightly in advance of the end of a turn and they en-
able participants to anticipate turn-completion before it actually occurs. 
in the analyzed material, several instrumentally identifiable prosodic 
cues that are perceptually effective as markers of trPs have been identi-
fied. 

The most common of such cues in both english and serbian are 
pauses, which tend to occur at ends of turns, thus marking potential loci 
of turn-completion at which the next speakers can take over the floor.  
The following example from serbian offers an illustration 1:

(1)
1     dina;    on je meni reko
2                     ja sam se prebacio na ovaj novi program
3                     jer mi je neko reko da je  lakši
4                     (1.1)
5     Majda; njemu nijedan neće biti la:k
6                      ..
7     dina;    a kako da ostaje ovde?
8                     .. 
9     Majda; ne znam ja sad dal on ostaje
10                    ..
11    dina;    Pa reko mi je
12                    upi[sao se]
13    Majda; [a pa dobro] ja reko ti mene pitaš
14                     ..
15    dina;    upisao se

The analysis shows that pauses function as significant cues in turn-
taking. although they are by no means fixed signals, it appears that par-
ticipants often associate pauses with turn-completion, which prompts 
them to take the floor. long pauses are almost uniformly followed by 
turn shifts in both languages. This confirms the existing findings of 
pauses as good predictors of turn completion (e.g. wennerstrom and 
siegel 2001:11).

The second prosodic property shown to be transition-relevant is the 
so-called final lengthening (klatt 1975:129-140), or the lengthening of 
syllables at the ends of intonation units. This prosodic property is shown 
to play a role in the local interactional management of conversation, al-

1 The transcription of pauses here follows the system of duBois et al. (2006:1): short 
pauses are indicated with two dots, longer pauses (of approximately three tenths 
of a second up to one second in length) are transcribed with three dots, while long 
pauses (of more then one second) have the measured length of the pause given in 
parenthesis. 
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lowing participants to predict turn finality and act with little gap or si-
lence.  lengthening is not only found on words bearing focus, but is just 
as common on non-focal lexemes. also, the data from both languages 
show that final lengthening is found most frequently on the final syllable 
in the iu, but the effect is also found to spread on the preceding sylla-
ble. This calls for including both final and next-to-final syllables when 
identifying final lengthening.  The following example illustrates the  final 
lengtehning phenomenon (lenghtening is marked with :  in line with 
duBois et al. 2006:1):

(2)   
1     sandra; well
2                         it’s your very first .. like official ima:ge
3     steve;      yeah yeah it’s my first-
4     sandra; like if this -
5     steve;     and this little initial thi:ng
6                        there’s plenty more i can do: 
sandra’s turn in line 2 contains lenghtening on the very final un-

stressed syllable in the iu (image). The example shows what this means 
in discourse: steve takes the lengthening to indicate turn-completion 
and takes over immediately, without any pauses. But sandra’s interrup-
tion that promptly follows in line 4 indicates that she may not have been 
done with her turn, which leads to a series of interruptions where turns 
are being negotiated.

The corpus shows that turn-finality is also characterized by a drop 
in pitch. in both langauges, there is a marked tendency for pitch levels 
to diminish not only at the ends of intonations units, but at the ends of 
turns as a whole. This downward pitch movement, typically occurring at 
the final word or syllable in the iu, can be taken as an indicator of turn 
completion, where the floor can legitimately be shifted from one speaker 
to another. This is thus another prosodic property that appears to play a 
notable role in the speakers’ mutual management of interaction. in the 
following example, the average pitch level for the segment is 262 hz; in 
dina’s last intonation unit in line 4, the average pitch is similarly 244 hz, 
starting at 270 hz (Ja) and ending in a notable drop at 208 hz (smrzla), 
leading Majda to take over the turn immediately.

(3)
1     dina;     oni su hteli ceo dan da bleje u Belegišu
2                      Pošto je kao trijes stepeni danju 
3                      a vidim što ima trijes stepeni
4                      ja       sam       se       smrzla
                                 270Hz262Hz266Hz208Hz
5     Majda;  u ponedeljak će biti jedanes
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similarly, turn-final segments in both english and serbian com-
monly involve a drop in loudness. again, this prosodic change can be 
taken as a salient marker of potential transition-relevance places. The 
material indicates that decreased amplitude, i.e. loudness, is commonly 
associated with the giving away of a turn in conversation in both eng-
lash and serbian. The example below illustrates the turn-final decrease 
in intensity (marked as P><P in the transcription), where anne’s turn 
starts at 74 db, progresses at an average of 70 db, and ends in 54 db.

(4)
1     anne;    That’s funny cause i’m just talking about the food
2                       ..
3                       But mm yeah it was nice
4                       ..
5                       and i P>went there for lunch today<P
6     Megan; very cool
7                       so were you nervous your first day?

3.3Prosodyandtheviolationsofturn-takingrules
       3.3.1 Interruptions

interruptions represent a significant and much studied aspect of 
language in interaction (e.g. zimmerman & west 1975, schegloff 2002, 
kohonen 2004, Coates 2004, tannen 2005). The examination of the ma-
terial collected confirms the hypothesis that interruptions may be more 
fully understood if observing their prosodic form.

in the present analysis, the examination of interruption in the pro-
sodic structure of english and serbian discourse has revealed patterns of 
occurence that exhibit notable regularities. The analysis shows that in-
terruptions occur as  products of partcipants’ orientation to the conver-
sational set of rules and that they are motivated jointly by emotional and 
turn-competitive needs. altogether, 46 instances of interruption were 
identified in the english material and 65 in serbian, and their phonetic 
properties were analyzed acoustically for both languages.

on  a most general level, the phonetic realization of interruptions is 
shown to involve high amplitude and elevated pitch. in both english and 
serbian conversations, the onset of an interruptive utterance is typically 
followed by a notable rise in pitch level and/or loudness, which may be 
seen as a way of compensating for the intrusion and maintaining the 
fundamental orientation to the basic rule-set. in the following example, 
Majda interrupts in line 3 at a pitch level of 401 hz and loudness at 69 
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dB, which is significantly higher than the pitch and loudness of dina’s 
preceding interrupted utterance in line 2):

(5)
1     dina;     i onda su kao rekli
2                     Baš će to da bude sve strava a-    283Hz58dB
3     Majda; i svi nose neko                            401Hz69dB
4                     neka:
5                     nacionalna obeležja

however, the exact pitch levels are found to vary according to the 
emotional and cognitive urgency of an interruption. Most generally 
speaking, greater urgency involves higher pitch and loudness. it thus 
appears crucial to distinguish between functions and types of interrup-
tions, such as those that are directly turn-competitive and those that are 
purely supportive or cooperative. 

3.3.2 Overlap
looking at the prosodic form of utterances can also be revealing 

when investigating the ways people manage and resolve overlapping 
segments in conversation. The instance of both parties starting to speak 
at the same time and continuing in overlap for several syllables or words 
is common in both language materials, though it appears somewhat 
more frequent in serbian. similarly as in the case of interruptions, such 
overlapping sequences are found to be typically characterized by a rise 
in pitch level, and even more prominently, loudness. These prosodic fea-
tures function as resources that may be drawn on in competing for the 
turn at the moment of overlap. The following is an example of such com-
petition:

(6)
1     Brian;  especially when you’re
2                    you know
3                    (1.5)
4                    watching @twilights
5                    @@@
6                    ..
7                   oh man that movie was [s:o stu]pi:d        310Hz56dB
8     Maria;                                      [it was really] ba:d 366Hz71dB
further, a similar tendency as with interruptions is noted in the case 

of overlaps: overlaps that are directly competitive for the floor gener-
ally involve higher pitch and greater loudness than those that are simply 
cooperative, such as back-channels (mhm, yeah, right) and brief expres-
sions of agreement and support (I know what you mean). There appears 



NotesonTheRoleofProsodyinConversationalDiscourse:EvidencefromEnglishAndSerbianTalkinInteraction

215

N
asl

e|
e 16

 • 20
10

 • 20
5
-220

to exist, however, some difference in the prosodic change between eng-
lish and serbian, the serbian overlap instances showing somewhat less 
rise in pitch and loudness than the english ones. it is beyond the scope 
of this paper to discuss interruptions and overlap in more detail, but it 
would be interesting to examine the variations in prosody depending on 
the discourse functions and types of these elements, which may poten-
tially yield valuable insights into some cross-linguistic differences in the 
management of such seemingly disruptive segments.

4Discussion

The findings confirm the hypothesis of prosody as actively employed 
in the projection and production of verbal behaviour. Prosody is shown 
to be a significant resource for interpreting meaning in discourse and 
situating one’s own participation in it. This is in line with schegloff ’s 
(1998:237) view of prosody as one of the sets of linguistic resources by 
which participants interactively produce conversation. its interactional 
role is thus distinct from that of sentence-prosody, contibuting to a wid-
er spectrum of turn-taking actions.

The analysis of prosodic properties of turns and intonation units 
has yielded some insights into the local organization and management 
of conversational structure. namely, speakers choose to take the floor 
not only on the basis of syntactic completion, but they also project 
turn-completion onto particular prosodic cues, such as pauses, syllable 
lengthening or drop in pitch or loudness. These cues can be perceived by 
listeners slightly in advance of a turns’s end, enabling them to anticipate 
turn-completion before it actually occurs. The analysis points to some 
notable patterns of occurrence in this respect, with the majority of turn-
transitions marked by at least one of the four described prosodic cues. 
This is not to say that such prosodic signals can function entirely on 
their own, or that there is a one-to-one correspondence between a spe-
cific signal and an interactional function.  They are essentially the result 
of complex negotiating of the ongoing discourse organization, working 
together with non-verbal cues, syntax, pragmatic and cognitive factors 
to produce clear signals of conversational intentions. Moreover, as spo-
ken discourse involves a number of synactically possible completion 
points, prosody can be relied on to project trPs out of all the syntacti-
cally complete utterances. 

apart from these more or less smooth transitions, instances of inter-
ruption and overlap have been identified and analyzed separately. what 
emerges from the analysis is that such elements are typically marked 
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prosodically, involving a rise in pitch or loudness. one implication of 
this finding is that interruptions and overlap do not merely represent 
random violations of the turn-taking rules, but are fundamentally relat-
ed to the basic rule-set. if these rules are to be broken, this has to marked 
and compensated in some way, and one way of compensating for in-
trusion is precisely through prosody. The fact that the prosodic form 
of interruptions and overlap appears to vary depending on the level of 
intrusion (i.e. whether the disruption is turn-competitive or purely co-
operative) further confirms the view of prosody as reflecting orientation 
to the basic turn-taking rules. all this gives importance to drummond’s 
(1989:150-166) emphasis on distinguishing between disruption and fa-
cilitation, as the analysis shows that even when a speaker  is interrupted 
formally, i.e. caused to stop speaking or abandon the turn, this is often 
motivated by the need to offer support to current talk. By looking at the 
prosodic properties of different interruption and overlap types, their in-
teractional implications may be understood more fully.

all these findings point to the roles of prosody as a set of interac-
tional resources for speakers and hearers distinct from the functions of 
sentence-level prosody. This is seen as giving support to emanuel sche-
gloff ’s (1998:236) claim that the notion of conversational prosody must 
be viewed in contrast to the prosody of invented sentences, experimen-
tally read sentences or elicited utterances, as the study of conversational 
prosody involves the study of the ways interaction figures in the produc-
tion and understanding of talk.

5Conclusion

The investigation of prosody in english and serbian talk-in-interac-
tion has confirmed the underlying assumption in this paper, the view of 
conversational prosody as distinct in use and function from sentence-
level prosody and worthy of analysis in its own right. Prosody is shown 
to play a role in the management of turn-taking in conversation, allow-
ing participants to interpret what has been said, to predict what is to 
follow, or to signal and compensate for rule-violations, such as inter-
ruptions and overlap. however, these are just preliminary findings and 
though they indicate some avenues for further explorations, more work 
with larger corpora is needed. what is nevertheless apparent from the 
present analysis is that in order to fully understand the prosodic char-
acteristics of conversational discourse, it is necessary to explore a wide 
range of properties such as pauses, silences, pitch, loudness and tempo 
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and investigate their interactional function using discourse-level mate-
rial. The application of such findings is undoubtedly extensive, ranging 
from second and foreign language teaching to the design of intelligent 
dialogue-systems software.

altogether, the results presented here lend support to the view that 
prosodic analyses of spontaneous speech can provide deeper insights 
into both prosody and conversational organization. Prosody is shown 
as playing a notable role in the management and organization of conver-
sation, as a resource for signaling the various speakers’ needs and mo-
tivations. all this confirms the idea that valuable new insights may be 
obtained in prosodic research that steps beyond sentence-level grammar 
and takes a more interaction-oriented approach. 

aPPenDIX
Transcriptionconventions

steve; speaker attribution
.. short pause (untimed)
... longer pause (untimed)

(1.2) long pause (timed)
: prosodic lengthening

[ ] overlap first pair
[2 ] overlap second pair
- truncated/cut-off word

(h) inhale
(hx) exhale

@ laugh
@you’re @

kidding
laughing word

(Cough) vocalism
(tsk) click

<voX> voice of another
### unintelligible (one symbol per syllable)

#word uncertain transcription
((CoMMent)) analyst comment

~Pete pseudograph
<l2 l2> code switching

>> speeding up
<< slowing down
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<P P> quiet voice
→ unit of interest
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КсенијаБогетић
НАпоМеНеоуЛоЗипРоЗоДиЈеуДиСКуРСу

КоНВеРЗАЦиЈе:НАЛАЗииЗгоВоРАуиНТеРАКЦиЈи
НАеНгЛеСКоМиСРпСКоМЈеЗиКу

Ре зиме
у овом  раду ра зматрана је улога про зодије у ди скур су конвер зације у срп ском и 

енгле ском је зику. О сновна претпо ставка је да и спитивање конвер зациј ске про зодије 
може допринети дубљем ра зумевању и про зодије и конвер зациј ске структуре, али да 
оно  захтева и битно другачији при ступ од до сада шњих приступа, који углавном о стају 
у оквирима нивоа реченице. Кори шћени корпус са стоји се од по три снимљене конвер-
зације на срп ском и енгле ском је зику, тран скрибоване на о снову конвенција Дубоа и 
сарадника (duBois et al. 1992, 2006). Про зодија је овде по сматрана  кроз комуникативни, 
интеракциј ски при ступ, у светлу органи зације ди скур са.  том погледу, примећене су 
бројне подударно сти и змеђу срп ског и енгле ског је зика. у  ширем сми слу, ово упућује на 
потребу да и спитивања про зодије говора и зађу ван оквира чи сто реченичних модела и 
у своје ви ше интеракциј ски оријенти сан при ступ.

Прихваћено за штампу јула 2010. 
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уЛАЗАКупеСМуИНгеБаРч

у раду се прати историја једне песме и њене рецепције, и исти-
чу односи између елемената тумачења песме, дескрипције о окол-
ностима настанка и трајања поетског текста. у читању песме, ука-
зивањем на посебности тренутака који су секундарног карактера, 
указује се на конотације које чине додатни материјал за тумачење 
стихова и разумевања поетског дискурса. Песма Инге Барч Кон-
станти Илдефонс галчињског у овом раду је осветљена историјом 
настанка, променама које је претрпела, критичким односом према 
аутору, интерпретацијама које откривају вредности овог поетског 
дела.  Два аспекта су доминантна: основни, поједностављено гле-
диште настанка уметничког текста, са посебним освртом на окол-
ности које су имале значајног утицаја на значења и поетски систем 
који у овом типу стваралаштва чини поетички оквир; сложени, 
уочавање значења и исказивања унутрашњих доживљаја са еле-
ментима драмског приказивања. Посебно се истражује актуелност 
поетског текста, историјски контекст и особеност ове песме у ин-
терпретацији глумаца и рецитатора.     

Кључнеречи: галчињски, Инге барч, историја, преврат, поезија, 
ангажовано, љубавна лирика, позориште,  новинарски извештај

Песма Инге Барч Константина галчињског пружа прилику да се, као 
и у време настанка песме (1934. године), о уметностима расправља 
као о нераскидивом делу великих идеолошких и друштвено-поли-
тичких конотација и покрећу спорна питања која су од почетка 20. 
века непрестано била предмет расправа о томе колико су уметно-
сти историје свога времена. Андреј Митровић у књизи ангажовано 
и лепо бави се овим феноменом, а у својим закључцима између ос-
талог наводи да подручје културних појава учествује у грађењу сли-
ке времена исто онолико колико и подручје политичких, друштве-
них и привредних појава, као и да се у карактеристичне садржаје 
те слике уграђује и оно што проистиче из повезивања, односно су-
кобљавања културних и осталих историјских појава.  
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Оставимо ли по страни текст и целовитост садржаја песме, или 
се усудимо бацити светло на стих који је у наслову, који покреће 
нека од многих питања у тумачењима поетике стиха, може нам се 
догодити да изађемо из мисаоне магле и угледамо линију која има 
свој траг, површину, своју даљину, смисао хармоније и коначно 
уобличење поетске слике. Песма, као што је то овде случај, која је 
насловљена именом једне жене, што иначе песници често чине, у 
истом је значењу као и написани стих. Пољски песник Константи 
Илдефонс галчињски (1905-1953) је пишући 1934. године две бала-
де, једну од њих насловио Инге Барч. улазак у песму Инге Барч је са 
фактографске тачке гледишта једна од појава која указује на потребу 
материјализације идеје о покретљивости, која је попут инсталације  
уметничког приказа обострано постављена, једна према другој, са 
елементом прожимања и кретања у оба смера, што ће рећи да је 
улазак у песму, типично материјализован као улазак у град, у какав 
амбијент или неки други простор, односно да је са становишта ре-
цепције песничког дела, читалац тај који улази у песму. Смисао ове 
покретљиве слике јесте у томе што се на такав начин отвара могућ-
ност тумачења, или једноставног постављања представе драмског 
текста, или приказивање сликарског дела. Са тог становишта Инге 
барч изгледа сасвим једноставно и представа о жени коју игра Инге 
барч је у форми стајаће фигуре, са маском лица, у белилу, обучена у 
црну хаљину, са израженим украсним предметима два црвена цве-
та, са кофером који је оборен испред ногу, кофером који је облика 
кутије из које испадају цигарете... 

Средином седамдесетих година прошлог века и у Пољској ос-
поравани песник галчињски појавио се у српском преводу. у анто-
логији Савремена пољска поезија, заступљен је са неколико песама 
(Canticum canticorum. Молитва слепог месечара, Servus Madonna. у 
Варшави, Писмо из ропства). Полониста Петар буњак, представ-
љајући превод пољске поезије 20. века код нас, указује на специ-
фичности рецепције словенских књижевности, па тиме и пољске 
поезије, у прошлости, па делимично и данас. буњак је мишљења да 
је реципирање 

„условљено цикличним обнављањем деветнаестовековне романти-
чарске идеје о словенској узајамности, односно њеним квалитативно 
увек новим дериватима. Током времена карактер те пројектоване уза-
јамности кретао се од етногенетске свести, тј. свести о заједништву 
етничког порекла, преко опште културне оријентације друштва, па 
све до фактора (спољно)политичког сврставања. Иако је, у основи, 
увек био ванкњижевна или, тачније, над-књижевна категорија, тај 
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идејни корпус се директно одражавао на пријем појединих словен-
ских књижевности”. 

Од већег броја пољских песника галчињски постаје познат и 
овенчан славом, препознатљив по песми Инге Барч, која је убрзо 
постала популарна и често рецитована у интерпретацији југосло-
венских глумаца, а посебно од рецитатора Ратомира Дамњановића 
и Витомира Дардића. Дардић је овој песми удахнуо живот и уте-
мељио је у нашу културу, а недавно на Коларчевом универзитету 
песму је рецитовао са посебним приступом и акцентовањем, свр-
ставајући је у ред најлепших песама. Дардићев приступ овој песми 
је у извесном смислу непрестани говор поезије, која опомиње, али 
која и својим нежностима и љубавним стихом указује на непре-
стану човекову борбу између добра и зла. Занимљиво је Дардићево 
казивање по коме се никада није бавио историјом настанка песме 
и да је песму увек говорио са посебним заносом, са помешаним 
осећањима о историји, страдању, превратима, духовитостима, љу-
бавним осећањима, лепоти. Ако би се указивало на какве паралеле 
или трагало за сличностима, у српској књижевности таква моћ го-
вора може се уочити код песника бранислава Петровића.

Песма Инге Барч  је преовлађујуће посвећена жени и може се 
сврстати у љубавне песме. Међутим, та врста одређења се у извес-
ном смислу помера ка ангажованој поезији, јер је галчињски, у пи-
сању поезије и њеном извођењу, поезију схватао као игру, хтео да је 
изведе на сцену, на тргове, на улице. Преводилац и приређивач ан-
тологије, Петар Вујичић, у кратком осврту посвећеном галчинском 
и његовом књижевном раду констатује да је он у неку руку био 
путујући певач и глумац. у самом тексту песме галчињски говори 
и о наслову, називајући га „обичан: Инге барч”. Да би дошао до пра-
ве љубавне лирике, песник ће се позвати и на Рилкеа, ослањајући се 
тако на једну песничку традицију „певања“ о љубави, самоћи. 

Кренућемо са краја/дна песме, тражећи објашњења у неухва-
тљивом одсутном тренутку песникове резигнације и стихова по-
свећених младој жени:

штета./ Лепа./ Млада./ Плећа као сомот персијски./ 
И било је у њој нечег... женског,/ неухватљивог, /
далеког,/ нечега што треба хватати ноктима.

Иначе, песма почиње стихом: Инге Барч, глумица, после пре-
врата нестала у тајанственим околностима..., који галчињски 
поставља као какав актуелни новински извештај, као информа-
цију која означава једно време, уочено преко једног догађаја који се 
збио у берлинском кабареу „Катакомбе“. Инге барч је стварни лик, 
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глумица, у раним тридесетим годинама 20. века била је на врхун-
цу популарности, њена биографија се везује и за Макса Рајнхарта1 
са којим је сарађивала; и данас на интернет страницама може се 
видети њен девојачки изглед. Судбина јунакиње песме је, пак, из-
мишљена и стога ће се кроз сиже песме преламати  и сучељавати 
стање свести о опасностима хитлеровог преврата у Немачкој 1933. 
године, тоталитарном режиму, појави нацизма и стварању нове 
империје; а, с друге, судбина јунакиње песме ће имати универзал-
ни симбол жртве. Слово о Инге барч је поетизована историја, која 
насупрот животу и лепоти осликава свет који је чиста супротност. 
И све боје којима се слика лепота жене и наговештава љубав су 
необичне, осенчена имагинација жене: она је риђа, не сасвим и са 
неким сјајем који се не може описати (песник има слику сјаја који 
сам он види, али стихом даје назнаку онеобичавања, тј. сјаја који 
је на коси бујао...) галчињски је своје доживљаје сусрета са берли-
ном, малим позориштем, са гвозденим фридрихом, уз то и са пе-
смом Курт Тухолског, коју је певала глумица Инге, сасвим прибли-
жио историји периода 1933-1934. године. Да ли је намера песника 
била да се историја фашизма тако забележи, или је он следио своју 
песничку мисао, која се у рецепцији другачије учитава? Свеједно, 
симбол гвозденог крста, који је као орден на грудима генерала, или 
увођење у песму Курт Тухолског (kurt tucholky, 1890–1933) – не-
мачког комунистичког књижевника, аутора сонгова и сатиричних 
текстова, сасвим, можда и без намере уводи у историју песме гер-
мански проблем страшног сукоба између надирућег фашизма и 
притајеног отпора. галчињски је преко љубавне теме у истом том 
смислу избегао јаснији однос према надолазећем злу, али је зато све 
то платио заробљеништвом и осудом од пољских интелектуалаца 
и књижевника који су га управо због тога оспоравали. галчињски 
насупрот природи и лепоти годишњих доба које набраја, враћањем 
пролећу пише стих:

Државни удар, узгред имао је у себи нечег од звезде витлејемске/  
за којом се вукло 3 000 000 мађионичара./ 

Антипод лепог и ангажованог у поетском значењу, са доста 
ироније, сарказма и равнодушности нагомилаће стихове који су 
сви од реда у служби смрти... Овај закључак се намеће као једно 
могуће виђење слике коју је песник као какав архитекта изградио. 
Скица те песничке грађевине могла би изгледати скромно, испуње-

1 Немачко-аустријски глумац, један од највећих позоришних редитеља, дугогодишњи 
директор Немачког позоришта и Камерних игара у берлину...
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на дуванским димом који боји у сиво и црно, потом бојом ноћи, 
или боље речено само ноћ, соба сва црна од дима; и у тој преврат-
ничкој слици опис смрти: 

- Револвер није био већи од руже: /Пик! И њене очи почеше да круже/ 
au-dela , по метафизици немачкој. /Неки дебељко је седео, пиво пио,/ 
није ни задрхтао нити се зачудио.../

За све који су у песми заступљени заједничко је да су мртви, 
па и сама јунакиња песме. у првој верзији песме2 неки стихови су 
другачије гласили, нпр.:

[Рецимо да је то било на јесен, / додајмо да три године има томе] гла-
сили су: Исто је тако свршио јесењин, / исто је било и Мајаковскоме.

Песник се суочава са изазовом историје, песничком сликом и 
практицизмом који се огледа у покушају свођења сижеа на ниво 
новинарског текста. Коментар у песми је померио значења стихова 
и, може се рећи, претворио иначе променљиву природу текста у 
једноставност публицистичког исказа, као израз намера, и као от-
клон од свега што се у песми догодило. Судбина глумице Инге барч 
сведена је на новинарски текст: 

Није издржала у загушљивим стегама режима Инге барч, глумица, 
после преврата нестала у сумњивим околностима...

То је и послужило интерпретаторима ове песме да пребаце гал-
чињском одустајање од оцене хитлеровског преврата и његових по-
следица, имајући у виду шаљиве тврдње песникове да је описани 
догађај само тек новинарска сензација.

Песма Инге Барч задржала је своју основну сижејну садржину, 
љубавни стих, али и своју провокативност. Она у себи носи бреме 
једног раздобља и његове уметности и на драмски начин говори о 
љубави. О томе говоре ови стихови:

Видим: Инге седи за клавиром, /пева и свира: ах, каква мора бити кад ус-
тане!/ Устала је. Груди је имала мале, савршене/ и — опростите молим — 
трбух/ тако јој се дивно под теретом оцртавао да почех викати браво и дре-
чати: — Живео трбух!/ а неки Енглез на то прогунђа:  —He's gone mad — /
Овај је луд.   

Испреплетености које указују и на друге конотације говоре 
о томе да је поезија галичињског више од игре, говора поезије и 
уметничког текста. Песник се није случајно вратио на изглед жен-

2 Први пут објављено у ’na szerokim świecie’ 1934, бр. 50. Прво издање песме разликује 
се у односу на њена послератна издања у књигама.
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ског тела као полазиште. Као и на човековом лицу и у говору тела 
исказује се унутрашњи доживљаји.   
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MališaStanojević
enTerInGThepoeM“InGeBArTSch”

summary
The paper traces the history and reception of a poem by perceiving relations between the 

elements of poem’s interpretation, and by describing the circumstances of poem’s origin and 
longevity of a poetic text. when reading a poem, by pointing out the particularities of the mo-
ments that are secondary in character, connotations that comprise additional material for the 
interpretation of its verses and understanding poetized discourse are being specified as well. The 
paper elucidates the poem “inge Bartsch” by konstanty ildefons gałczyński by analyzing the his-
tory of its origin, tracing the alterations it underwent, taking a critical stance toward the author, 
offering interpretations that disclose merits of this poetic work. two aspects are dominant: the 
basic one – a simplified view upon the origin of the poetic text, with particular attention paid 
to the circumstances that had significant influence on the meaning and narrative system which, 
within the contexts of this art form, makes up the poetic framework, and the complex one – the 
perception of meanings and expression of inner experiences bearing the elements of a dramatic 
representation. Modernity of the poetic text is analyzed in depth, as well as the historical context 
and particularity of this poem that is manifested through the interpretations delivered by actors 
and performing artists.

Прихваћен за штампу јула 2010. године
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уТиЦАЈРАЗЛиЧиТихМоТиВАЦиЈАНА
НАСТАНАКиРАЗВоЈМиНиМАЛиЗМАу

АРхиТеКТуРи

Ако пођемо од чињенице да је ра звој минимали зма у архи-
тектури почео од деведе сетих година про шлог века, при чему 
 занемарујемо појединачне случајеве пре овог периода, можемо да 
 закључимо да већ дваде сет година он пред ставља тему  за једну кон-
стантну ди ску сију. Мада његово  значење и згледа потпуно ја сно, 
јер када се чује ово име до све сти допире дефинитивна слика по-
себне вр сте архитектуре, са друге стране,  што ви ше поку шавате да 
га схватите, то субјекат све ви ше и змиче дефиницији. Протагони-
сти че сто употребљавају подељен ди зајнер ски речник  за врло ра-
зличите намене и ра злоге. Ова ра злика у мотивацији је један од 
принципијелних ра злога  за што је толико проблематично да се 
употребљава термин минимали зам у сваком контек сту, сем када 
се појави  у евидентно правом. Због тога, ако желимо да правилно 
употребимо термин у ди ску сији о архитектури, о сновно је да прво 
и спитамо ове ра зличите мотивације. Оп ште је прихваћен став да је 
један од пре судних утицаја на појаву минимали зма у архитектури 
потекао из уметно сти. О сновне одлике минимали зма у архитекту-
ри, у његовој почетној, раној фа зи ра звоја, у т зв. „е сенцијалном“ 
минимали зму, биле су чи шћење интровертног из архитектуре, као 
и редукција. На стала као критика потро шачког дру штва, редукција 
је имала и своју дијаметралну супротно ст – сумњу у комерцијал-
не а спекте потро шње. Немачко- швајцар ски архитекти су у својим 
радовима о стварили објективно ст архитектуре или њену самопре-
зентацију, на најбољи начин. без об зира на ра зличите мотивације 
и утицаје који се могу сагледати у на станку и ра звоју минимали-
зма, са сигурно шћу можемо  закључити да је о стваривање једин ства 
и змеђу архитектуре и њеног ме ста, другим речима, су штина мемо-
рије у архитектури, пред стављало његову о сновну парадигму.

Кључнеречи: минимали зам, архитектура, интровертно, редук-
ција, самопре зентација

Увод
„Архитектура је стање духа, а не  занат“, Ле Корби зије (le Corbu-
sier).
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Према појединим при ступима минимали зам се по сматра или 
као ба стион против колап са од модерних вредно сти, или као бренд 
име  за ново, или као симбол америчког тријумфа, или као конти-
нуитет европ ске традиције (Ва сил ски 2008а: 16). За неке то је по-
зори шна бина  дегенеративне уметно сти која је  зави сна од ди зајна, 
моде и потро шача. По другима је потпуно супротно: минимали-
зам је гаранција да су аутономија и и сторија уметно сти инкомпа-
тибилне. Због тога минимали зам не пред ставља и сториј ску поја-
ву,  већ је материјал  за једну кон стантну ди ску сију, поље на коме 
се одмерава снага и змеђу нових и старих уметничких вредно сти, 
и змеђу америчке и европ ске културе, и змеђу уметно сти и архитек-
туре (jencks 1999: 15-16). Минимални сен зибилитет тражи равно-
тежу и змеђу материјалног и духовног, и змеђу фи зичких квалитета 
и ап стракције, и змеђу свакодневног и ап солутног. „Минимали зам 
је једно ставно и зно шење сложене ми сли” - Доналд Џад (donald 
judd).

Минимали зам је идеја чији о сновни концепт потиче од Ми-
сове по ставке да је живот тај који пред ставља о сновну грађу ар-
хитектуре, из чега следи да свако од су ство у про стору пред ставља 
и стовремено и пра знину, коју и спуњава догађај из живота. Чувен 
је Ми сов мото „Мање је ви ше“ („less is more“), који је опи сивао 
е стет ски при ступ нагла шавања оквира кон струкције, елиминацију 
унутра шњих  зидова, у свајање отвореног плана, редукцију структу-
ре на снажну али ипак тран спарентну и елегантну кожу. бекмин-
стер фулер (Buckminster fuller) је у својио сличну: „учинити ви ше 
са мање“ („doing more with less“), али је његово ра зматрање ви ше 
било оријенти сано према технологији и инжењер ству, него према 
е стетици. Као начин ра зми шљања, минимали зам је поку шај да се 
корача према будућно сти у складу са временом. Природа, про стор, 
промена светло сти, неи змерно ст неба, променљиво ст мора, топло-
та  земље и човекових радњи, ми сли и о сећања поново откривају 
необично про стран ство и дубину. И и ска зују се кроз архитектуру. 
В. Серами (v. Cerami) пи ше: „је зик ти шине није увек перфектно 
и ска зан говорним је зиком. уме сто тога, је зик је увек угу шен, ре-
дукован,  зато  што се  за снива на претходним културама које че сто 
те шко у словљавају процес ми саоне кодификације… култура поти-
скује ми сли, бе за злено.“ (Cerami 1998: 15).

Сам термин минимали стичка архитектура је парадок с. Са једне 
стране   значење и згледа потпуно ја сно, јер када се чује ово име до 
све сти допире дефинитивна слика по себне вр сте архитектуре. Са 
друге стране,  што ви ше поку шавате да га схватите, то субјекат све 
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ви ше и змиче дефиницији. уме сто ја сно и зраженог концепта, суо-
чени смо са житком ма сом која одбија сваки наш поку шај да је об-
ликујемо,  зато  што она стално мења облик како би одбила сваки 
поку шај да буде дефини сана. Минимална архитектура је ултима-
тивно све  што се жели да буде. Оп шта медиј ска слика минимали-
зма као једнолике и хомогене тенденције у архитектури прикрива 
чињеницу да протагони сти че сто,  за врло ра зличите намене и ра-
злоге, употребљавају подељен ди зајнер ски речник (zabalbeascoa, 
Marcos 2000: 36-44). По стоје аутори који свакако не припадају овом 
покрету, али чија поједина дела ту ипак припадају, на пример До-
миник Перо (dominique Pero). Са друге стране, по стоје и они ауто-
ри чији је удео у формирању минимали зма веома велики, као  што 
су херцог и де Мојрон (herzog и deMeuron), а који су ка сније кре-
нули са свим другим путем (Ва сил ски 2008б: 99-105). Ова ра злика 
у мотивацији је један од принципијелних ра злога  за што је толико 
проблематично да се термин минимали зам употребљава у сваком 
контек сту, сем када се појави  у евидентно правом. Због тога, ако 
желимо да правилно употребимо термин у ди ску сији о архитекту-
ри, о сновно је да прво и спитамо ове ра зличите мотивације.

Настанак
Архитектон ска критика је прои звела три главне хипоте зе 

(veltese 1996: 169), које се одно се на на станак и појаву минимали-
зма у обла сти ди зајна и архитектуре:

- Пронађена је нова грађа, од деведе сетих година про шлог 
века, када се минимали зам на шао у опо зицији са формали стичком 
неумерено шћу о самде сетих година, али ствараоци из овог периода 
се одричу свог соп ственог доприно са (luis Barragan и ad fronzoni, 
на пример) да су направили не што добро пре овог времена.

- Минимали зам као по следица оп ште економ ске кри зе према 
којој ди зајнер ске компаније нуде нове моделе умерено сти, једно-
став но сти и прибрано сти који много ви ше одговарају новој фа зи, 
али ове хипоте зе су коначно такође подложне многим примедба-
ма.

-  Минимали зам као периодични повратак или  „кон стантна 
појава у е стетици, увек спо собна  за алтернацију са е стетиком орна-
мената и неумерено сти, у покрету који је такође у словљен економ-
ским тала сањем.“ Ова трећа хипоте за и згледа да ужива највећу оп-
шту сагла сно ст међу критичарима, али и она се чини  за старелом, 
 због своје претеране у знемирено сти према потреби кла сификације 
и каталоги зације.
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утицај уметно сти на појаву минимали зма у архитектури је оп-
ште прихваћена ствар. „За термин минимали зам, без об зира  шта 
се под тим подра зумева, сигурно је да им се корени нала зе у мини-
малној уметно сти, тј. предмету који може бити преци зно лоциран у 
и сторији уметно сти“ (zumthor 1998: 24). Термин „минимали зам“ се 
сада употребљава де скриптивно, да укаже на стил обележен и зве-
сним а скети змом у уметно сти, архитектури и ди зајну. Значење је 
про ширено и као е стет ска идеја или тренд на друге а спекте на шег 
живота и обухвата неке карактери стике као  што су једно ставност, 
формална редукција, чи стота линије и од су ство ручне и зраде ради 
давања предно сти инду стриј ском проце су и материјалима. било 
како било,  захваљујући ви зуелним уметно стима, о овом термину 
може да се говори на преци зан начин само на о снову две ба зичне 
претпо ставке: у оквиру и сториј ског контек ста који се ба зира на 
стилу - покрету у уметно сти (углавном скулптуре и дефиниције 
тродимен зионалних комада из  ше зде сетих година про шлог века) 
или као стил са друге стране ап стракције, у коме је  геометрија 
и стакнути и звор. Ако употребимо овај други при ступ, минимали-
зам се појавио у прак си са првим авангардним покретима, као на 
пример у супремати зму Ка зимира Маљевича (kasimir Malevich), у 
групи Де  Стијл (de stijl), код Ел Ли сицког (el lissitzky), и сто као 
и код ап страктних сликара кон структиви зма Алек сандра Родченка 
(alexonder rodchenko) и Наума габоа (naum gabo),  затим Антона 
Пев снера (anton Pevsner), Владимира Татлина (vladimir tatlin) и 
ђорђа Ватонгерлоа (george vatongerloo), а може се пронаћи и код 
Пиета Мондриана (Piet Mondriana) и јо зефа Албер са (josef albers). 
Али, и зван овог и сториј ског контек ста можемо наићи на по знату 
реакцију да уметничку креацију неупотребљивих објеката треба 
одбацити, и то код неких других уметника, као  што су Доналд Џад 
(donald judd) или Тони  Смит (tony smиth). Она је у смерена на аме-
ричку инду стриј ску продукцију у дру штву, дефини сану е стет ском 
и фи зичком контролом великих компанија.

у делу „А спекти минималне архитектуре“ (1994) један бае сеов 
ентеријер (alberto Campo Baeza) прика зан је поред илу страције Џа-
дове Чинати фондације (Chinati foundation) у Тек са су. Ра злог  за ово 
је компликованији, јер није  за снован само на формалним слично-
стима, као  што су велике димен зије, употреба инду стриј ских ма-
теријала и пред стављање продукта, већ и на упут ству од стране 
уметника минимали зма. у ствари, у периоду од 1980. до 1990. Џад 
је стално пи сао о архитектури. Мењао је по стојеће објекте и пра-
вио скице  за пројекте од којих су неки реали зовани. Ди зајнирао је 
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наме штај који се прои зводио у серијама. Његова по зиција је била ја-
сна, манифе стовала се на и зложбама, на пример ин сталација „stage 
set“ коју је ди зајнирао  за ау стриј ски му зеј „Примењених уметно-
сти“ у бечу 1991. Џадова по зиција 1980. - тих морала је да одго-
вара многим архитектима, нарочито европ ским, који су желели да 
се о слободе од стил ских ограничења по стмодерне архитектуре. 
Због тога је била добродо шла свака претпо ставка о одно су и змеђу 
уметно сти минимали зма и архитектуре. На пример,  за овакав став 
че сто је цитирано виђење  Смита (tony smith), који је у својој ка-
ријери као архитекта че сто био  заговорник бли ско сти и змеђу архи-
тектуре и уметно сти минимали зма.

Други оригинални при ступ теми може се наћи у тенденцији 
Карла Андреа (Carl andre), Дана флавина (dan flavиn) и Роберта 
Мори са (robert Morris) да под стакну контравер зно ст, тако  што 
дело уметника идентификују са објектом. Е стет ска по задина ове 
идеологије је легат Мар села Ди шампа (Marcel duchamp) „При-
премљено“ (ready-made), као и утицај Кон стантина бранку зија 
(Constantin Brancusi) у ра звоју скулптуре која стоји на граници 
ра зматрања као уметничког дела, са станови шта традиционалног 
при ступа. Ова тен зија у минимали стичком покрету и змеђу две 
струје, једне у контек сту инду стриј ске е стетике, друге у алтерна-
тиви и змеђу процене објекта да ли је он уметно ст или не, одвела 
је америчку уметно ст  ше зде сетих година до тачке непредвидивих 
теорет ских и п сихоло шких ди ску сија. у овом контек сту, имамо 
уметнике у ра зличитим  земљама који су ка сније радили на ра зја-
шњавању питања о уметниковом одно су са дру штвом. у конти-
ненталном делу Европе то су били јо зеф беис (joseph Beuys), Ивес 
Клаин (yves klein) и Пиеро Манцони (Piero Manzoni), у Енгле ској 
Антони Каро (anthony Caro) и Вилијам Тамбул (william tumbull), у 
Америци Ел сворт Кели (ellsworth kelly), френк  Стела (frank stella) 
и Карл Андре (Carl andre). За уметничког критичара Кенета бекера 
(kenneth Baker) најуочљивија ра злика и змеђу европ ских и америч-
ких уметника лежи у чињеници да су први пору шили конвенције о 
подржавању уметно сти од о статка реално сти, тако  што су бирали 
оне материјале који могу да прикажу метафоричну субјективно ст. 
Ово је случај са беи сом, који је креирао скулптуре у салу, филцу и 
гуми.
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Сл.1. Доналд Џад: Ин сталација, Му зеј америчке уметно сти Витни, 
Њујорк, 1968. / fig.1.  view of installation, whitney Museum of american 

art, ny, 1968.          
Сл.2. Роберт Мори с: шперплоча пока зује, Зелена галерија, Њујорк, 1970. 

/ fig.2. robert Morris: Plywood show, green gallery, ny, 1970. 

Андре, Џад  и Морис су одбијали било који вид метармофо зе 
предмета како би до сегли већу преци зно ст у својим уметничким 
радовима. То пока зују њихова дела, на пример: Доналд Џад - Ин-
сталација, Му зеј америчке уметно сти Витни, Њујорк, 1968. ( Сл. 1.) и 
Роберт Морис - шперплоча пока зује, Зелена галерија, Њујорк, 1970. 
( Сл. 2) (Marzona 2009: 17,23). Из америчке пер спективе минимали-
зам је виђен као реакциони период по зициониран на супрот уоби-
чајеног про сперитета државе која има социјално о сигурање  за све 
грађане. То је питање које пе сник и фило соф Ралф Емер сон (ralph 
waldo emerson) опи сује као коли зију и змеђу државе као политичке 
демократије и амбиције капитали зма који је генери сан у и стом пе-
риоду. Овај период садржи фру стрирајућу идеју америчке једно-
ставно сти, по сматрану као национални идеал који треба до сегнути 
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и модел пона шања који треба пратити, као противтежу суви шном 
у материјали зму, чија је главна о собина индивидуали зам. Трагање 
 за е стет ским ра зја шњењем преко минимали зма у уметничкој функ-
цији и кроз уметнички предмет као још један објекат који треба да 
буде прихваћен као начин прика зивања супротно сти и идеоло шких 
а спеката, потиче из америчког дру штва из његових сегмената као 
сто су нпр. шејкер си (shakers). Минимали зам, углавном ра звијен у 
Њујорку, бр зо је пу стио корење  захваљујући процени о прагмати-
зму у америчкој култури. Он је прои за шао из фило зофије Чарл са 
Пир са (Charles Peirce) и Вилијема Џејм са (william james), одбране 
функционалних и упро шћених а спеката при сутних у ди зајну наме-
штаја шејкер са, научног реали зма Тома са Ијкин са (Thomas eakins), 
фотографије Паула  Стренда (Paul strand) и Валкера Ивен са (walker 
evans) и у пое зији Вилијем са Карло са (williams Carlos) и Маријане 
Мур (Marianne Moore) (Collins design 2004: 35-37).

Развој
Чи шћење интровертног из архитектуре је једна од о сновних 

одлика е сенцијалног минимали зма, тј. минимали зма у његовој по-
четној фа зи. Е сенцијални минимали зам се че сто ра зликује квали-
тетом интро спекције ( самопо сматрања) и интровер зије (учаурено-
сти), он тран сформи ше  зграду у објекат са перфектном спољном 
формом и повр шинама, које не откривају ни шта о кон струкцији 
или функцији (ruby, sachs, ursprung 2003: 16-26). Само неколико 
 зграда из ове категорије коре спондира са спољним светом, пре-
ко своје делимичне или потпуне провидно сти. генерално у зев ши, 
архитектон ски објекти повлаче ја сну линију и змеђу себе и свога, 
че сто хетерогеног окружења и пред стављају гледи ште да “најмање 
је најви ше” („least is most“),  што може бити схваћено на два начина. 
Са једне стране може бити схваћено као поку шај да се на импо-
зантан начин по стигну у здржавање и ред, а са друге као критика 
архитектуре од стране окружења, које социјалне у слове сматра  за 
прева сходно  значајне. у и сто време, нарочита елеганција стила се 
инвер зно одражава у следећем: е сенцијални минимали зам обе-
збеђује, не без и зве сне ироније, одговарајућу архитектон ску фор-
мулу  за нарочито пре стижне поруџбине у домену јавног, по словног 
и приватног сектора.

Интерес  за чи шћење савремене културе од хибрида и  загађења 
пред ставља кон стантну реторичку тему е сенцијалног минимали-
зма. Ди зајнер Ма симо Вигнели (Massimo vignelli) види у минимали-
зму не стил већ „ви соко до сегнуту реакцију на буку, ви зуелну 



ВасилскиД.

234

буку која ремети мир и свакодневницу“ на шег времена. гледано са 
станови шта ја сно сти и чи стоте,  минимална архитектура није чи ст 
а скети зам, већ је део перцептуалне терапије који третира предмет 
уни штен по стмодерни змом. Минимална архитектура, према Маги 
Тои (Maggie toy), до звољава живљење у томе: „О слободити се сва-
кодневне гужве у животу и опу стити се у тихом, елегантно једно-
ставном окружењу, о слобођен стре са и гужве,  што омогућава про-
стор“ (toy 1999: 23-26). По стоји не што би зарно у овом терапеут-
ском погледу и то треба обја снити, до следно, као једну од примар-
них карактери стика е сенцијалног минимали зма: спољно само-
сагледавање објекта. Зграда готово херметички  затворена споља 
има, гледано са овог терапеут ског станови шта, функцију нетак-
нутог  за штитног пла шта који нас  штити од опа сно сти из спољњег 
света. Ентеријер  зграде по стаје ванвремен ски у реално сти и у њему 
се  нуди по следње уточи ште и згубљеном редо следу ствари.

Пример у коме се прика зује како је вр ста архитектон ског ре-
алног менаџмента примењена са канон ском чи стотом је сте цен-
тар техноло шких иновација балеар (Centro Balear de inovacion 
tecnologica), Инка, Мајорка, шпанија, 1999, (сл. 3). уме сто да земљи-
ште  за и зградњу по словног про стора препу сти бе зду шној реално-
сти по словног парка на Мајорки, бае се (alberto Campo Baeza) је 
троугаоно  земљи ште  затворио, континуалним граничним  зидом 
који је врло ефектно омогућио околини да не стане из видокруга. 
Канцеларије су лоциране у комплетно  за стакљеним  павиљонима 
из којих се може гледати или у „тајну ба шту“  у центру двори шта 
или у континуални гранични  зид. Свет споља по стоји само ако 
се и зо ставе и ба шта и  зид. бае са третира архитектуру као чи сто 
спољње ме сто, унутра шњи свет није му интере сантан, као ни пи-
тање како свет из споља шње средине ра зуме тај унутра шњи свет. 
Овакав аутор ски став обја шњава  за што се његови пројекти увек 
прика зују без фотографија ентеријера (Bertoni 2002: 194-195).

Кућа А сума, О сака, 1975. ( сл. 4) пример је елиминације спољњег 
света,  што је бли зак мотив у урбани зму једнопородичних кућа Та-
даа Анда из периода 1970. – 1980., у којима је он формули сао кри-
тику хетерогеног урбани зма јапан ских градова. „Монотоно ст на-
шег окружења открива како је бе зо сећајно предати се и уронити 
у њега.“ (ando 1995: 126-132).  За Анда једини могући начин сна-
лажења у овом контек сту јесте негирање окружења у потпуно сти. 
Његови погледи обликују бетон ске  зидове без про зора. Ови про-
стори су, по правилу, о светљени и знутра, из спољњег про стора 
који је интегри сан у кући. Про стор је још увек климат ски пове зан 
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са споља шњо шћу, али је комплетно у словљен про стором ентерије-
ра.

Према спољашности, Андове куће о стварују ефекат сличан 
оном који креирају скулптуре минимали зма. Погледи по сматрача 
не нала зе детаље који их могу одморити на глатким повр шинама 
објеката Доналда Џада, Роберта Мори са или Тонија  Смита, и гото-
во импул сивно  завр шавају и страживање ових креација тако  што 

  Сл. 3. Алберто Кампо бае се: центар техноло шких иновација 
балеар, Мајорка, шпанија, 1999. / fig. 3. alberto Campo   Bae-
za: Centro Balear de inovacion tecnologica, Majorca,spain, 1999.                                                                                                                 

 Сл. 4. Тадао Андо: Кућа А сума, О сака, 1975. /  fig.4. tadao ando: asuma 
house, osaka, 1975.
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на стављају да лутају по галериј ском про стору. И сто тако и наш 
поглед почиње да кли зи по до садним бетон ским фа садама Андо-
вих град ских кућа, уме сто да се ра звија интере совање  за структу-
ре су седних објеката (evergreen 2005: 036-041). било како било, ово 
дијалектично активирање спољњег урбаног про стора, у зроковано 
градитељ ском ап стракцијом, и згледа као случајни ефекат. Су штин-
ски, Андо прати кла сично јапан ско отварање куће према пеј сажу. 
Он то чини када год му је у контек сту понуђен пеј саж одређеног 
квалитета, као на пример код цркве на води (Church on the water, 
hakkaido, japan, 1988). Када  земљи ште  за и зградњу не пружа тра-
жени амбијентални квалитет, Андо  затвара свој објекат од њего-
вог окружења и однос према спољашности, компен зује креирајући 
„имплантант“ спољна врата, као  што је то учинио на Кући А сума.

Редукција као критика потро шачког дру штва је следећа 
карактери стика у ра звоју е сенцијалног минимали зма. Сетимо се 
 шта је рекао Ера змо Ротердам ски: „Човек гре ши кад ми сли да је 
срећа у стварима, у ономе  што нас окружава; она  зави си од ми-
шљења које имамо о тим стварима.“

један од првих архитеката у свету који је примењивао редук-
цију је управо Тадао Андо, који је од глатко сти свог бетона напра-
вио свој лични препо знатљив  знак, и то управо у раним 1980, тј. 
пре појаве архитектон ског минимали зма. Одбацивање савременог 
града, као и интерна емиграција у Андовој архитектури пред ставља 
моралну критику ка сног капитали стичког дру штва. Андо сагледава 
континуалну стимулацију жеља као о збиљну претњу објекту. „Када 
се једном жеља приближи перфекцији, она почиње да ра сте брже и 
стимули ше и друге амбиције. Човек ула зи у бе скрајни круг и по-
стаје доминантан помоћу својих вла ститих жеља“, пи сао је Андо. 
Архитектура која се  за снива на редукцији може да помогне људи-
ма да открију своје праве су штин ске жеље. „Поједно стављење кроз 
елиминацију свих повр шин ских декорација, примена минимал-
них симетричних компо зиција и ограничавање материјала пред-
стављају и за зов савремене цивили зације.“ (ando 1995: 224-226). 

Овакав при ступ има и Џон Поу сон (john Pawson), чије је дело 
према многима – својевр сно отелотворење минимали зма у ар-
хитектури (Croquis 2006: 4-10). Његов рад је дефини сан хладном 
елеганцијом и контроли саним умањивањем. Он редукциону архи-
тектуру сагледава као критичку корекцију  западног потро шачког 
дру штва. „Док у 19. веку удобно наме штена кућа није имала ви-
ше од неколико стотина предмета, ми се данас у на шим домовима 
гу шимо од предмета.“ (Powson 1996: 10). у намери да ра зоткрије 
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скривени  значај на шег по стојања, Поу сон се окреће моралном ин-
тегритету е стет ске редукције која је садржана у јапан ској дефини-
цији  „wabi“ (добровољно сирома штво). Као архитектон ске рефе-
ренце, Поу сон цитира архитектуру шејкер са, религио зне  заједнице 
која се  за снива на Квекерима, са добровољним начином живота 
који је диригован од вере, кроз сек суалну ап стиненцију, одбијање 
контакта са дру штвом, као и  забрану употребе декорације и орна-
мената. Следећа референца је архитектура ци стерцијанаца. Поу-
сонов опис ци стерцијан ске архитектуре је такав да су орнамент и 
декорација виђени као лук суз који би могао да ра зори обожавање 
бога (Powson 1996: 14).

Дијаметрална супротно ст – сумња у комерцијалне а спекте 
потро шње се манифе стовала преко популарно сти термина 
„минимали зам“ у архитектури у ка сним о самде сетим,  захваљујући 
плодној сарадњи појединих модних креатора и архитеката, пре свега 
у Лондону  и Њујорку. Тако је популари зација термина минимали-
зам у  знатној мери ве зана  за промену у комерцијалној стратегији,  
која је почела када је неколоко ди зајнера одлучило да пре стане са 
кла сичним и злагањем своје робе. Вла сници бутика су на стојали да 
прикажу своје прои зводе у свајајући и зложбену традицију умет-
ничких галерија. Оваква идентификација  водила је томе да роба 
може да стекне ауру уметничког дела, наравно, а социјација и змеђу 
прои звода и уметничког рада није била нова. Слике и скулптуре 
и зложене у галерији су такође биле  за продају. бутици Келвина Кла-
ина (Calvin klein), Џорџа Арманија (george armani), И сеи Мијаке 
(isseyi Miyake), Џил  Сендера (jill sander), Доне Каран (donna karan)  
и ботега Венете (Bottega veneta) су и зградили своју соп ствену 
препо знатљиву  е стетику,  која је била  за снована на једно ставно-
сти, употреби беле боје, хладне светло сти, великим про сторима са 
неколико прика заних објеката и са минимумом наме штаја. Архите-
кти, који су аутори ових бутика: Џон Поу сон, Петер Марино (Peter 
Marino), Дејвид Чиперфилд (david Chipperfield),  Стантон Вилијамс 
(stanton wiliams), Клаудио  Силве стрин (Claudio silvestrin), Михаел 
габелини (Michael gabellini), фран соа де Менил (francois de Menil), 
Данијел Ровен (daniel rowen), на зивали су себе минимали стима. 
Они  су че сто имали могућно ст да употребе комаде наме штаја  
које је ди зајнирао Доналд Џад, или да третирају о светљење тако да 
под сећа на Џејм са Турела (james turrell). Неки од ових архитека-
та су се раније бавили ди зајном галерија и њихов ка снији однос са 
минимали стичком скулптуром прои стекао је из тог и ску ства. било 
како било, догодила се тран спо зиција оба елемента и садржаја и 
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про стора у коме се нала зи садржај. бројни су ра зло зи  због којих су 
минимали стички бутици  зами шљени као уметничке галерије. Сем 
галерије по стоје и други типови про стора, са намером да се пред-
мети пред ставе под најбољим у словима.

у бутику  за Арманија, у Њујорку, 1995. (сл. 5) Петар Марино 
пред ставља про сторну кон струкцију која делује и стовремено и 
као контејнер и као пред ставник нечега тако ефемерног, као  што 
је мода. Марино је одлучио  да се ухвати у ко штац са овим почет-
ним парадок сом, тако  што је одабрао мање кинематограф ски, мање 
ви зуелни, мање хедони стички начин редукције, облик који мање 
говори о потро шњи и уме сто тога ви ше обаве штава преко пра-
знине и рефлек сије. Много критикована  због своје равноду шно сти 
и и згледа према окружењу у урбаном контек сту, ова  зграда је „бела 
кутија“ која се  залаже против тамне по задине старих кон струкција 
од цигле у свом окружењу. Ова тамна по задина, са патином  на-
сталом временом, претвара Маринов објекат у „идеални“ објекат, 
сјајни, ап страктни контејнер који је нетакнут од стране погре шног 
утицаја града.

један други бутик је не што раније скренуо пажњу јавно сти на 
свог аутора. био је то Клајнов бутик у Меди сон авенији (Calvin klein 
Madison avenue), Њујорк, 1996, (сл. 6) у једној од најпре стижнијих 
свет ских лук су зних комерцијалних  зона у Њујорку. Клајнова 
о сновна  зами сао била је да се формира про стор у коме ће он и знети 
своје идеје, ставове  и лични поглед на моду, а не само про стор  за 
продају прои звода. Његову личну идеју о лепоти и лук су зу спровео 
је Џон Поу сон, који је у и стом духу објединио про стор, наме штај и 
о светљење и тако материјали зовао Клајнов мото: „у Њујорку лук-
суз чине про стор и светло ст“. 

За Поу соновог ранијег по словног партнера Клаудија Силве-
стрина, ци стерцијан ска архитектура без орнамената такође фор-
мира један ви ши и звор ин спирације  за његов рад, где  захваљујући 
његовим вла ститим речима, главни интерес лежи у „ сумњи у кон-
венционалне а спекте потро шње“.  За потпуно ра зумевање и дубље 
сагледавање овог тврђења, мора се имати у виду да је од 1999. Силве-
стрин одговоран  за Арманијеву „ свет ску архитектон ску слику“, 
тако  што је ди зајнирао бутике ђорђо Армани („georgio armani“) у 
18 градова  широм света (vignelli, Bertoni 1999: 226).

Минимали зам је полако ула зио у јавни живот и на други на-
чин. Канад ски новинар Тајлер бру (tyler Brue), употребио је мини-
мали зам као атмо сферу лајт мотива  у своме мага зину о стилу жи-
вљења „Зидне новине“ („wallpaper“), о снованог 1997. До зволио је 
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минимали стичку пре зентацију робе, тако  што је прика зивао фо-
тографије модела у тренду најновије ди зајнер ске моде у атмо сфери 
у чијој је по задини била минимали стичка архитектура, тако да је 
она че сто сила зила са па сивне по задине и сама по стајала прои-
звод, одно сно њен духовни  значај је прера стао у свакодневни кул-
турни прика з, па је тако и звр шена тран слација  минимали зма - из 
архитектон ског стила у стил живљења.

објективно ст архитектуре или њена самопре зентација најбоље 
се може сагледати у радовима немачко- швајцар ских архитеката. 
Како би се оградили од културног конфликта, они су ра звили ра-
дикалну редукцију која надма шује чак и Ми сово схватање „мање је 
ви ше“. Када год би Мис редуковао архитектон ски омотач у циљу да 

 сл. 5. Петар Марино: бутик Армани, Њујорк, 1995. /fig.5. Peter Marino: 
giorgio armani Boutique, new york, 1995.                       

 сл. 6. Џон Поу сон: бутик Келвин Клајн Меди сон Авенија, Њујорк, 1996. 
/ fig. 6. john Powson: Calvin klein Madison avenue Boutique, new york, 

1996. 
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открије логику структуре, ови архитекти, који су традицију ви соко 
квалитетне  швајцар ске прои зводње инкорпорирали у архитектуру, 
учинили су да структура потпуно не стане у ентеријеру  затвореног 
блока. Зграда пре стаје да буде  зграда, са намером да по стане у 
потпуно сти објекат који не пред ставља нити своју функцију нити 
кон струкцију, већ само интелектуалну идеју о реду у коме се огле-
дају хаотични у слови окружења.

За архитектуру немачког говорног подручја у швајцар ској, која 
пред ставља  значајан сектор е сенцијалног минимали зма и њен од-
нос према минимали стичкој уметно сти, било је без сумње добродо-
шло  значење о соп ственом по зиционирању у ситуацији о самде-
сетих година у архитектури. Када се ради о стиловима ове епохе, 
 знамо, доминантни су били по стмодерни зам и декон структиви зам, 
две тенденције од којих  су се  швајцар ско-немачки минимали сти, 
да поменемо само неке као сто су Динер и Динер (diener и diener), 
гигон и гујер (gigon и guyer), Мајли и Петер (Meili и Peter), потпу-
но ди станцирали. Еклектично у збуђење по стмодерни стичког сти-
ла им је било и сто тако сумњиво као и формална комплек сно ст и 
теорет ска склоно ст ка декон структиви зму. Они су спречили кон-
цептуалне спољне препоруке архитектуре, тј. референтно према 
си стему „ страни“  у архитектури са интро спекциом ба зираном на  
„ су штин ским архитектон ским“  вредно стима. уме сто при ступа 
архитектури кори стећи фило зоф ске и лингви стичке проце се, или 
оне прилагођене  из природних наука, као  што је случај са Пете-
ром Ај зенманом (Peter aisenmann), интелектуалним претходником 
декон структивне архитектуре,  швајцар ски минимали сти су били 
 заинтере совани  за нову  „ самопре зентацију“ архитектуре. Принцип 
редукције овде је сачуван у сми слу „одбране и стине и  задовољ ства 
у по сматрању антипропагандне форме под потпуно конфу зним 
културним околно стима“. 

Следећа два примера, му зеј и пријемни павиљон, пред стављају 
типичне минимали стичке објекте. Му зеј у Винтертуру, швајцар-
ска, 1993-95. (сл. 7), аутори гигон и гујер (annette gigon и Mike 
guyer), може бити по зициониран врло бли ско са бројним принци-
пима минимали стичке уметно сти. Као привремени објекат, макар 
и теорет ски, то је објекат чији је век трајања лимитиран, у  значењу 
његове савремене појаве, или његов и зглед као минимали стичког 
уметничког дела ра зликује се  знатно од старијих му зеј ских обје-
ката подигнутих од 1913. Овде је при сутна и тема ек спан зије, која 
је тако важна у минимали стичкој уметно сти. Пријемни павиљон 
на гробљу Зоргвилиед, у Ам стелвену, у холандији, 1995-98. (сл. 
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8), аутор Клаус ен Кан (Claus en kaan), пред ставља пажљиво по-
зиционирани пример ап страктне архитектуре, који  заједно са по-
гребним холом из 1930. креира специјалан контек ст. једно ставан 
бели објекат и зра ста директно из  земљи шта покривеног гробови-
ма, његов снажни кров оријенти сан према старом објекту, дефини-
ше нови спољни про стор и змеђу две структуре. Намера аутора је 
била да створи „невидљиву архитектуру“, која може да се чита и 
као „метафора од су ства“ и чак у по зитивној атмо сфери може на 
неки начин да умирује о сећања губитка.

 
Сл. 7. гигон и гујер: Му зеј уметно сти у Винтертуру, швајцар ска, 1993-95. 

/ fig.7.  annette gigon & Mike guyer: winterthur Museum of art, winter-
thur, switzerland, 1993-95.      

Сл. 8. Клаус ен Кан: Пријемна  зграда, Зоргвлиед гробље, Ам стелвен, 
холандија, 1995-98. / fig.8. Claus en kaan: reception Pavilion zorgvlied 

Cemetery, amstelveen, The netherlands, 1995-98.
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Суштина
О стваривање једин ства и змеђу архитектуре и њеног ме ста 

или су штина меморије у архитектури је једна од о сновних одли-
ка минимали зма. И као  што је рекао Кенго Кума (приликом преда-
вања у оквиру  Салона архитектуре у београду 2006.): „Архитекту-
ра је фа сцинантна обла ст ... специфично ст локалитета ће по стати 
норма у архитектури 21. века.“

Добитник Притцкерове награде 2009. године, Петер цумтор 
(Peter zumthor) је аутор који је че сто цитиран као главна фигура 
минимали зма, мада он сам негира било какву ве зу са покретом. Ње-
гов у спе шни поку шај да пружи конкретну форму, употребљавајући 
про стор, волумен и повр шине, према ап страктним техничким 
 захтевима савремене идеје једно ставно сти је ултимативно  за снован 
на о сећању ме ста, пре него на е стет ској формули. „За мене по стоји 
лепа ти шина о  зградама коју пове зујем с појмовима као  што су опу-
штено ст, самора зумљиво ст, трајање, при сутно ст и интегритет, али 
и топлина и о сетљиво ст, бити оним самим  за себе, бити  зградом, 
не прика зивати не што, него бити не што.“ (zumthor 1999: 30). Он 
че сто употребљава  занат ски при ступ материјалу, како би удах-
нуо нови живот аури прола зно сти времена и региона. Веровање 
у концентри сану су штину архитектуре, која се ја сно ра зликује од 
онога  што није архитектура, лежи у о снови рада Петера цумтора: 

„ја верујем да архитектура данас треба да се рефлектује на одређеним 
по словима и могућно стима који су и скључиво и само њени. Архи-
тектура није прево зно сред ство или симбол  за ствари које не припа-
дају њеној су штини. у дру штву које по здравља небитно, архитекту-
ра може да се одупире, спречавајући тако губитак форме и  значења, 
кроз говор својим соп ственим је зиком.“ (zumthor 1998: 22). 

цумтор  зау зима специјално ме сто међу пред ставницима тако-
званог „ швајцар ског минимали зма". Оно  што је минимали стичко у 
његовом делу је у крајњој линији и зраз темељне метафи зичке кул-
туре о  запамћеним ме стима или предметима. Он сваки свој објекат 
сагледава као један „омотач и по задину  за живот који се одвија у и 
око њега.“ (zumthor 1998: 22). Значење пра знине коју ови објекти 
о стварују лежи у начину на који они до звољавају објекту да их ква-
зи - духовно сагледа: 

„На ше опажајне спо собно сти ра сту тихо, без предра суда и без при-
свајања. Оне се пробијају и змеђу  знакова и симбола, оне су отворене, 
пра зне. То је као да можемо не што да видимо, али не можемо на то да 
фоку сирамо своју све ст. Овде, у том перцепционом вакууму, мемо-
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рија може покрити повр шину, меморија која и згледа као да је и за шла 
из понора времена.“ (zumthor 1998: 22). 

За цумторову меморију пре судан је у слов о стваривање једин-
ства и змеђу архитектуре и њеног ме ста: 

„ја сматрам да  зграде које по стану по ступно прихватљиве у свом 
окружењу морају имати спо собно ст да су по уку су на ших емоција 
и ми шљења на ра зличите начине. Али, како су на ша о сећања и ра-
зумевање укорењени у про шло сти, на ша о сећања у ве зи са објектом 
морају по штовати процес памћења.“ (zumthor 1998: 22).

Материјал је један од пре судних катали затора у проце су пам-
ћења. На пример, у  Стамбеном комплек су   за старе о собе, Ма сан с, 
швајцар ска (1993), цумтор је врло све сно употребио материјале 
који су кори снике под сећали на њихов дом из ранијег живота у 
околним селима: лакирано дрво и туфа камен. Намера је била да 
ови материјали учине да се кори сници о сећају као да се поново 
нала зе у својим кућама, које су само преме штене на друго ме сто. 
Идеју о употреби старе технике, чији је  значај у до се зању инова-
ције кроз континуитет, цумтор је о стварио у кући гугалин, сл. 9, 
где је наравно поново применио материјал из окружења – дрво.

у Термалној бањи, Вал с, швајцар ска (1996), сл. 10, цумтор је 
обложио под земна купатила гнај сом који је и скопан у каменолому 
у планинама, удаљеном 1000 метара од локације. Идеја о примени 
природних ре сур са је врло ја сна: купатила су направљена од и стог 
камена као и планина у коју су укопана и из које и звире топла вода 
која се кори сти у ба зенима. За цумтора, купатило је сред ство које 
може дове сти човека у контакт са е сенцијалном сржи његовог  по-
стојања. у складу са својим ставовима, цумтор цитира Мартина 
хајдегера (Martin heidegger) и каже 

„да је фило зоф дао на зив “Bauen, wohnen, denken” једном е сеју у 
којем обра злаже  шта  значи када човек гради кућу и живи на специ-
фичном ме сту. И зградња, становање, и ра зми шљање су активно сти 
које иду  заједно и које човек употребљава као начин да научи и да 
буде део света. хајдегер је сматрао да на ше ми шљење, онолико ап-
страктно колико може да и згледа, стоји у чвр стој ве зи са на шим 
и ску ством ме ста. Ово има неке ве зе са чињеницом да човек по стоји 
на ме сту, да од ме ста на коме је он формира свој однос према свету - 
или једно ставно, он живи у свету“ (zumthor 1999: 122).

Тадао Андо је аутор објекта болница  за жене и децу Чидар-
та, у бутвалу, Непал (1998), сл. 11. И спо штован је традиционално 
о сновни грађевин ски материјал у Непалу - опека, док је армира-
но бетон ска но сећа кон струкција видљива само код стубова који 
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премо шћавају велике ра споне. Тај бетон није препо знатљиви Ан-
доов бетон у е стет ском сми слу, јер је аутор по штовао традицију 
(невар ску архитектуру) и могућно сти средине (Ва сил ски 2009: 477-
482).

Сличан пример је и Кућа Нојендорф на Мајорки, из 1989. Кла-
удија  Силве стрина (Claudio silvestrin), сл.12. Ова структура и зра-
ста из  земље на којој стоји: боја фа саде је направљена из локалног 
пигмента боје  земље поме шаног са кречом, локални камен покрива 

 Сл. 9. Петер цумтор: Кућа гугалин у кантону граубунден, швајцар ска, 
1990-94. / fig.9. Peter zumthor: gugalin house, versam, Canton of graubun-

den, switzerland, 1990-94.         
 Сл. 10. Петер цумтор: Термална бања, Вал с, швајцар ска, 1996. / fig. 10. 

Peter zumthor: Thermal Bath, vals, Canton of graubunden, switzerland, 
1996.
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подове унутра и споља и тако формира тело објекта - непомичне 
столове, клупе и ба зен. Права, степена ста ста за дужине 110 мета-
ра води до куће. Свуда овде су природа и архитектура о сми шљене 
тако да се међу собно преклапају и надопуњују.

 Сл. 11. Тадао Андо: болница  за жене и децу Чидарта, бутвал, Непал, 
1998.  / fig.11. tadao ando: Chiddhartha Children and women’s hospital, 

Butwal, nepal, 1998.
Сл. 12. Клаудио  Силве стрин: Кућа Нојендорф, Мајорка, шпанија, 1989. / 

fig.12. Claudio silvestrin: neuendorf house, Majorca, spain, 1989.

И многи други примери пока зују да „минимали зам открива 
невидљиво, ... све  што лежи у дубини до које речи не могу стићи. 
Слу шајући архитектуру  и архитектуру ме ста која се црпи равно из 
невидљиве мреже која по стоји у стварно сти, али која још увек чека 
да буде и звучена на светло ст.“ (Carmagnola Pasca 1996: 29). 
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Минимализамкоднас
Минимали зам у архитектури пред ставља појаву која је кара-

ктери стична  за е стет ски ви соко ра звијена дру штва. Његов утицај у 
свету се  шири и продире у све категорије архитектуре, у већој или 
мањој мери, некада ја сно, некада само у на знакама. 

у  Србији, минимали зам није могуће пратити у ра звојном об-
лику, мада је могуће о њему говорити у оквиру на ше вернакуларне 
архитектуре ( Стевовић, Ва сил ски 2009: 006-016). јавља се само у 
траговима код појединих стваралаца, нпр. Стамбени блок на Де-
дињу (2003), аутори јован Митровић и Дејан Миљковић. у одно-
су на и зведене објекте, минимали зам је ви ше  за ступљен у конкур-
сним радовима (нпр. брани слав Митровић: Мачван ска улица, 
београд, 2007, сл. 13. и Му стафа Му сић: хотел, београд, 2007, сл. 
14, (2008: 149-154). Архитекта Милан Мак симовић је напи сао мо-
нографију о свом до сада шњем стварала штву у домену архитектуре 
и урбани зма (Мак симовић 2007), у којој се његово опредељење  за 
минимали зам потврђује преко конкур сних радова: (нпр. По словни 
центар у бања Луци, 1999. и хотел у Рајићевој улици у београду 
1998.). За ступљено ст минимали зма у конкур сним пројектима се 
можда може обја снити чињеницом да они омогућавају сагледа-
вање идејних погледа и тенденција које су доминантне на свет ској 
архитектон ској сцени.

По следњих година, у на шој средини, минимали зам се све ви ше 
појављује у ентеријеру  (нпр. Зоран Абадић: Ентеријер породичне 
куће у београду, сл. 15). На 30. салону архитектуре у београду, 2008. 
године при знање у категорији „Ентеријер“ додељено је ђорђу гецу, 
Даниели  Станковић и Невени  Стојовић  за ноћни клуб „The tube“ у 
 Симиној улици 21 у београду -  за атмо сферу и свеукупно ст ди зајна 
(Ва сил ски 2008ц: 447-452). Сетимо се и ентеријера хотела „Самот-
лор“ у Нижњевартов ску (1993-94), чији су аутори били  Свети слав 
Мартиновић и богдан  Славица (Малдини интернет).

Имајући у виду  широке могућно сти уклапања оваквих објеката 
у животну средину, можемо се надати да нам у будућно сти пред-
стоји афирмација минимали зма, како би смо направили корак на-
пред. „Треба сањати и веровати да ће се снови о стварити” (Тадао 
Андо, И станбул, 22. ВИА интернационални конгрес архитектуре).

закључак

„ Следбеници Демокрита, најранијег минимали сте, поку шали су да 
и зброје мно штво форми и да и стакну креативно ст рекон струи шући 
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свет који није никада по стојао, и зу зев у ми слима – кори стећи црну и 
белу. Али, по стмодерни зам и згледа да је  заменио Демокрита, сирома-
штво са елегантним Епикуровим сирома штвом, прои зводом пре за-
сићено сти мно штва. При сутно је трагање  за пра знином и ра зликама 
прои звода и зобиља, проналажење једнако сти ствари кроз слике.“ 
(Carmagnola, Pasca 1996: 29).  

Минимални сен зибилитет тражи равнотежу и змеђу материјал-
ног и духовног, и змеђу фи зичких квалитета и ап стракције, и змеђу 
свакодневног и ап солутног. Он о ставља трагове у сада шњо сти и 
гради нову будућно ст или, како би рекао Карл Андре (Carl andre): 

 сл.13. брани слав Митровић: Мачван ска улица, београд, 2007. (конкур-
сни пројекат). / fig.13. Branislav Mitrović: Mačvanska street, Belgrade, 2007. 

(competition design).
 сл.14. Му стафа Му сић: хотел, београд, 2007. (конкур сни пројекат). / 

fig.14. Mustafa Musić: hotel, Belgrade, 2007. (competition design).
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„уметно ст је оно  што ми чинимо. Култура је оно  што је нама учиње-
но“ („ art is what we do. Culture is what is done to us.“).

На и сти начин као  што су грчки храмови били лоцирани на про-
стору „од сеченом“ на небу („temnere“, и одатле „templum“) од стра-
не древног пророка, минимали стичка архитектон ска кон струкција 
је суп станција пра знине коју њена су штина чини видљивом и 
 запамтљивом. Минимали зам, то је  начин ра зми шљања, и ску ство 
које се стиче читавог живота – трагање  за су штином и одбацивање 
свега суви шног. То је и зраз тежње да се кроз животни про стор 
човека пронађу чи стота, про зирно ст и хармонија једно ставно сти 
самог живљења. Како “по стоји савремена потреба  за редом, једно-
ставно шћу и чи стотом који појединачно дола зе из и сторије, оних 

 сл.15. Зоран Абадић: Ентеријер породичне куће, београд, 2005. / fig. 15. 
zoran abadić: family house interior design, Belgrade, 2005.

 сл.16. ђорђе гец, Даниела  Станковић и Невена  Стојовић: Ноћни клуб 
„The tube“ у  Симиној улици 21 у београду / fig.16. Đorđe gec, daniela 
stanković i nevena stojović: night club „The tube“ in simina street no. 21, 

Belgrade, 2007.
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примера су штин ског  за којим по стоји нара стајућа ургентна потре-
ба, и на који се може на неки начин бацити ново светло” (Ва сил-
ски 2010: 29-40),  архитекта је тај, сетимо се речи Добровића, који 
као „ стваралац нове про сторно-времен ске уметно сти, као мај стор-
режи сер највећег домета“, по стаје креатор самог живота (Добровић 
1960: 10-11). Ако архитектуру формирамо и стин ски добро, онда ће 
 за у зврат и она формирати на с. А минимали зам у архитектури уп-
раво то омогућава.
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draganaVasilski
InfLuenceofdIfferenTMoTIVATIononorIGInAnd
deVeLopMenTofMInIMALISMInTheArchITecTure

summary
if we start from the fact that the development of minimalism in architecture began in 90`s 

of the last century, avoiding individual cases before this period, we can conclude that now for 
twenty years it is a constant theme for discussion. although its meaning seems entirely clear, 
because when one hears this name he instantly gets a final picture of certain very special type of 
architecture. on the other hand, the more one tries to understand the subject the more elusive 
its definition. The protagonists often use split design vocabulary for very different purposes and 
reasons. This difference in motivation is one of the principal reasons why it is so problematic to 
use the term minimalism in any context except when it appears evident at a glance. Therefore, if 
we correctly want to use the term in a discussion on the subject of the architecture, the first and 
foremost task is to examine the different motivations.

it is widely accepted that one of the crucial influences on the emergence of minimalism in 
architecture came from the arts. The basic features of minimalism in architecture, in its early 
stages of development, the so-called. "essential" minimalism, were cleaning introvert from ar-
chitecture as well as reduction. emerged as a critique of consumer society, the reduction has 
had its diametrically opposite - doubts about the commercial aspects of consumption. in their 
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work, german-swiss architects, achieve objectivity or the self-presentation of architecture, on 
the best way. regardless of the different motivations and influences that can be seen in the emer-
gence and development of minimalism, we can certainly conclude that the realization of unity 
between architecture and its place, or the essence of memory in architecture constitute its basic 
paradigm.

Прихваћено за штампу јуна 2010. 
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Претходно саопштење

СашаБожидаревић
Факултет уметно сти, Ко сов ска Митровица

фоЛКоРНиТеКСТКАопоТеНЦиЈАЛНи
геНеРАТоРпоСТупАКАгеНеРиСАњА

СТРуКТуРеифоРМеуМеТНиЧКихоБРАДА
НАРоДНихпеСАМАЗАЈеДАНгЛАСиКЛАВиР

Иако је тек ст у све сти народних певача нера скидиво и синкре-
тички пове зан са мелодијом, у уметничкој обради народне пе сме 
он бива у многим случајевима третиран као само стална целина 
која вр ши  значајан утицај на своје уметничко окружење. утицаји 
фолклорног тек ста на компоненте и планове уметничке обраде 
првен ствено  зави се од при ступа самих компо зитора фолклорној 
материји, тј. њиховог одно са према њеним плановима (му зичким 
и тек стуалним). Процене утицаја планова фолклорног тек ста на 
његово уметничко окружење могу се и звр шити у свим жанро-
вима уметничке му зике у којима је у било ком квалитативном и 
квантитативном одно су до шло до рада са њим, како у случајеви-
ма када је он преу зет у синте зи са му зичким планом, тако и у слу-
чајевима када је из ње и здвојен и преу зет као само стални сегмент. 
И страживања ове вр сте обавили смо у обрадама народних пе сама 
 за један глас и клавир. у овој специфичној категорији соло пе сме 
фолклорни тек ст је преу зет  заједно са му зичким садржајем народ-
ног напева, али се у одно су на његов и зворник уочавају одређени 
по ступци његове тран сформације: попут убацивања рефрен ских 
делова, ди стинктивних у одно су на оригинал, алтернативних речи 
или синтагми семантички небитних, скраћивања оригинала, по-
нављања којих нема у и зворнику, промене редо следа стихова и 
сл. Дакле, у праћењу могућих генет ских потенцијала фолклорног 
тек ста ми не пола зимо од оригиналних тек стова пронађених у 
и зворницима, већ од варијанти  затечених у  њиховим уметничким 
обрадама. Овај и страживачки корак у проучавању одабране мате-
рије претпо ставља и здвајање фолклорног тек ста из његовог умет-
ничког окружења и подвргавање и стог детаљној књижевнотеориј-
ској анали зи, која подра зумева проучавње свих тек стуалних пла-
нова релевантних  за будуће компоненте и планове му зичког тока 
уметничке обраде. Из свега наведеног да се  закључити да ћемо се 
у овом раду бавити потенцијалима и капацитетима фолклорних 
тек стова кроз проучавање њихових планова од којих су  за циљеве 
овог и страживања нај значајнији: а) семантички план, б) споља шњи 
динамички потенцијал, ц) афективно-емоционални план (унутра-
шњи динамички потенцијал).

Кључнеречи:планови фолклорног тек ста, народне пе сме  за је-
дан глас и клавир
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фолклорни тек ст, и здвојен као само стални сегмент народне пе-
сме, сам по себи пред ставља сложено ткиво. у својој студији „Књи-
жевни фолклор и његова му зичка тран спо зиција“ Ана  Стефановић 
и стиче да „комплек сан процес ра зумевања народног лир ског тек-
ста, у сложњен, дакле, дубином и много струко шћу  значењ ских 
слојева народне лир ске пое зије – као семантичка хетерогено ст – 
али и битним принципом њихове потпуне корелације отвара, дака-
ко,  широки про стор могућно стима њене интерпретације“ (Стефа-
новић 1991: 403-420). Много струко ст  значењ ских слојева народног 
лир ског тек ста, о којим говори Ана Стефановић у апо строфираној 
студији, у категорији компо зиција на које је у смерен овај рад, 
и зражена је кроз три доминантна плана: семантички, спољно-дина-
мички и афективно емоционални, при чему сваки од њих садржи у 
себи и зве стан (преци зно немерљив) генет ски потенцијал који, како 
се пока зало на примеру на шег и страживачког у зорка, може, али и 
не мора пред стављати генераторе многобројних компо зиционих 
по ступака примењених у уметничкој обради.

А.Семантичкипланфолклорногтек ста
у појединим компо зицијама на шег и страживачког у зорка 

међу собни однос вокалне деонице и клавир ске надградње може се 
по сматрати у контек сту могућих утицаја сижејне и укупне семан-
тичке компоненте фолклорног тек ста. грађа коју смо анали зирали 
потврђује ову кон статацију. Значењ ски слојеви у анали зираним пе-
смама могу се идентификовати на о снову неколико критеријума. 

A. I.Први критеријум би смо могли на звати синтаксички и 
у њему се семантички појмови могу поређати по систему 
ра стућих вредно сти од појединачних појмова, преко 
синтагми и сличних и сподреченичних формација до 
реченичних структура. Од свих теориј ски могућих констру-
к ција са семантичким потенцијалом у народним пе смама, 
које су обухваћене на шим и страживањима, и здвојили 
смо следеће: а. појединачни појмови: као синоними
(Ко ста Манојловић – чекање, синоним дремала); као
симболи(јо сиф Маринковић – ој  шаркијо, симбол ружа) 
б.синтагме(Петар Коњовић – Повела је Јела, би стра вода, 
одно сно, мутна вода; Вода  звира, лепа черлена, хладна мр-
злена); ц.реченичнеформације(Петар Коњовић – Текла 
вода Текелија,  Стани слав бинички – Појдо на горе, појдо 
на доле, како тебе нигде не најдо).
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A. II.Други критеријум је стилски, јер се семантичке стру-
ктуре и ска зују помоћу стил ских фигура, и то:
a. хиперболом (Петар Коњовић – аман дјевојко: Твоје 

ру се ко се моју памет но се“, или „Твоје грло бијело па-
мет ми однијело“;  Стани слав бинички – Појдо на горе: 
„Појдо на горе, појдо на доле, како тебе нигде не најдо“, 
Владимир ђорђевић – Ро сна ливада: „Твоје је лице јар-
ко суна шце“)

b. метафором(Петар Коњовић – Вода  звира: Вода  звира 
из камена, хладна мр злена. Ра сте ружа из корена лепа 
черлена.)

При су ство других стил ских фигура  знатно је ређе у пе смама 
ове категорије и откривање њихових  значења обично не пред-
ставља већи проблем, с об зиром на то да се  за снивају на оп ште по-
знатим стереотипима. Тако се народни пе сник, када кори сти епи-
тет,не труди да буде оригиналан, већ кори сти  за народну прак су 
уобичајене спојеве придева и именице (т зв. стални епитети). Када 
опи сује девојачку лепоту, он једно ставно каже да је девојка лепа 
(или лепота, одно сно лепотиња). Ако није, онда је бела – бела Рада, 
бело Дуде, бело Доне и др. Ко са јој је, по правилу, ру са, очи чарне, а 
грло бијело.

A. III.Трећи критеријум јефункционални.
Синтак сичке структуре у функцији су тумачења е стет-
ских вредно сти, моралних судова, љубавних о сећања, де-
скрипције, ек спре сивних момената и слично.

у пе смама које су обухваћене овим радом е стет ске вредно-
сти се и ска зују углавном хиперболом, у оквиру реченице. у пе сми 
Појдо на горе  Стани слава биничког хиперболом се и стиче по се-
бност вољене девојке: „Појдо на горе, појдо на доле, како тебе нигде 
не најдо“. у пе сми Ро сна ливада Владимира ђорђевића у хипербо-
личном поређењу и спољава се девојачка лепота „Твоје је лице јарко 
суна шце“. 

хипербола је сред ство којим се понекад и ска зују и морални су-
дови. Тако се у пе сми чекање Ко сте Манојловића она употребљава 
у циљу дока зивања да су духовне вредно сти, тј. љубав, и знад свих 
материјалних: „Ко би ми бега довео дала би му луке читлука“. 

Ипак, хипербола најче шће служи  за и зражавање љубавних 
о сећања. у пе сми аман дјевојко овом стил ском фигуром и ска зује 
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се момачка опчињено ст девојачким атрибутима: „Твоје ру се ко се 
моју памет но се“ или „Твоје грло бијело памет ми однијело“. 

у тумачењу љубавних о сећања поред хиперболе, у  знатно 
мањем обиму, бележимо и при су ство метафоре, која такође (попут 
хиперболе) бива уграђена у реченичну структуру. у светлу тек-
ста народне пе сме Вода  звира који је угла збио Петар Коњовић, де-
скрипција друге строфе може се схватити као метафора, а не само 
као опис па сторалног пеј зажа. Ружа која ра сте из корена „лепа чер-
лена“, одговара стра сном љубавном о сећању  заљубљеног младића. 
На супрот тој стра сти имамо воду која  звира из камена „хладна 
мр злена“ – и камен и хладна вода могу се метафорично схватити 
као и зраз девојчине не заинтере совано сти и хладноће. Тако имамо 
контра ст и у слици из природе и у о сећањима младића и девојке. 

љубавна о сећања се понекад и ска зују и употребом синони-
ма. Тако је немир младе жене, у пе сми чекање Ко сте Манојловића, 
и зражен употребом синонима дремала- спавала. 

у пе смама на шег и страживачког у зорка нала зимо и на упо-
требу синтагми, че сто у симболичном  значењу. у пе сми Повела је 
Јела двема синтагмама се и ска зује емоционални однос јеле према 
вољеним о собама, брату и мужу, при чему би стра вода о значава 
и справан по ступак, док мутна вода и зражава погре шан.

Попут синтагми и појединачни појмови могу имати симболич-
но  значење. у пе сми ој  шаркијо ружа пред ставља симбол ви ше-
струког  значења: живота, младо сти, лепоте, љубави.

О појави семантичких структура у тек стовима народних пе-
сама можемо говорити и у случајевима када се оне појављују као 
семантичке на знаке које ни су ек сплицитно и ска зане. у таквим слу-
чајевима оне ука зују углавном на латентно ст љубавног мотива. у 
пе сми По шла мома на вода Милоја Милојевића су срет девојке и 
момка на води, ра збијени крча зи и су зе нагове штавају ви ше него 
опи сани догађај. 

При су ство де скрипције у народним тек стовима, углавном се 
одно си на опи се бујног и ра ско шног природног ек стеријера. Најче-
шће се нала зи у почетној строфи (текла вода текелија, По шла мома 
 за вода, Повела је Јела, Биљана платно беле ше), али се понекад ра-
спро стире на целокупну форму народне пе сме (Вода  звира). Сви 
елементи де скрипције пред стављају симболе битне  за семантичку 
раван тек ста, без об зира на то којој књижевној вр сти припадају. 

За ра злику од де скрипције, емоционални и ек спре сивни момен-
ти при сутни у тек стовима народних пе сама најче шће су по следица 
при су ства ра зличитог интен зитета љубавних о сећања, па ће у на-
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шем раду, ради ефика сније процене њиховог евентуалног утицаја 
на планове уметничке обраде, они бити и страживани у оквиру по-
себног поглавља које следи.

Б. Спољашњидинамичкипотенцијалфолклорногтекста
Под споља шњим динамичким потенцијалом фолклорног тек-

ста подра зумевамо све  у њему при сутне елементе ( садржин ске, 
стил ске, драм ске и др.), који на било који начин ра зрађују мотиве 
(најче шће љубавне) народних пе сама, а који могу имати утицаја на 
неки од планова уметничке обраде. Зато ће на ша кла сификација 
и стражених поет ских садржаја бити и зведена на о снову у њима 
при сутног енергет ског потенцијала – капацитета. Под овим пој-
мом подра зумевамо колико у пе сми по стоји елемената који утичу 
на динами зацију њеног тек ста. О сновни кла сификациони си стем је 
степен њихове покретљиво сти – динамично сти, који у већем броју 
случајева  зави си и од одно са елемената  понављања и прогре сије, 
нивоа при сутно сти елемената драм ског тока и друго. На примеру 
и страженог у зорка се пока зало да оваква вр ста анали зе није без 
 значаја, поготово ако се у зме  у об зир сложено ст и ви ше слојно ст 
народних тек стова који су приликом компо зитор ске (уметничке) 
обраде преу зети у синкретичкој пове зано сти са му зичким планом 
народних напева. Крајњи циљ и страживања и проучавања апо-
строфираних сегмената фолклорног поет ског тек ста јесте утврђи-
вање обима и начина њихових утицаја на оба вертикална нивоа 
уметничке обраде: вокалну деоницу и клавир ску пратњу, при чему 
се по себан акценат ставља на  хори зонталну и вертикалну димен-
зију уметничке надградње (клавир ске деонице),  и спољену кроз све 
релевантне чиниоце њеног садржаја: динамику, артикулацију, ри-
там, мелодију, фактуру, контрапункт, хармонију. Овај међу собни 
однос му зике и тек ста могао би се све сти на два о сновна плана: те-
хнички и п сихоло шки, од којих је овај други  за нас од неупоредиво 
већег  значаја. у недо статку стриктно научно дефини саних си стема 
кла сификације, уређених на о снову  споља шњег динамичког по-
тенцијала народних поет ских тек стова, те немогућно сти преци зног 
мерења ра зновр сних елемената прогре сије, о стаје нам да о сновни 
по стулати на шег понуђеног си стема буду две у о снови фи зичке ка-
тегорије: статично ст и динамично ст. Ови о сновни модели пружају 
могућно ст да се унутар њихових оквира и звр ши даља поткатегори-
зација на ра зличите подгрупе и под си стеме (подтипове), укљу-
чујући и поет ске целине  прела зног типа који у себи садрже елемен-
те обе наведене категорије.       

Фолкорнитексткаопотенцијалнигенераторпоступакагенерисањаструктуреиформеуметничкихобрада
народнихпесамазаједангласиклавир
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1.Статичнитекстови
•	  са нера звијеним о сновним  мотивом који се у њима об-

рађује    
•	  са слабо ра звијеним о сновним мотивом који се у њима 

обрађује
2.прелазни(комбиновани)текстови
3.Динамички–прогресивни

•	  са непотпуним, недовр шеним, не заокруженим драм-
ским током

•	  са  заокруженим драм ским током – градационо једно-
смерни

Б.I.1.Статичнитекстови–санеразвијенимосновниммоти-
вомкојисеуњимаобрађује
О сновна карактери стика ове вр сте тек стова је од су ство било 

каквог ра звоја фабуле  поет ског садржаја,  што  значи да се у њима 
о сновни (углавном љубавни) мотив не ра звија, већ је он у потпуно-
сти или готово у потпуно сти статичан,  што  значи да нема ра-
звијених елемената који би иницирали динамичко-енергет ске 
проце се1 током уметничке надградње 

у појединим пе смама целокупни тек ст пред ставља једну 
алегориј ску пе сничку слику, један орнамент (три птичице, Да сам 
јадна студена водица, Девојка куне тер зију). целокупним садр-
жајем тек ста понекад се саоп штава једно и ску ство и нагове штава 
емоција. Стани слав бинички – Кад сум бил, мори Ђурђо. Драм ска 
статично ст поет ског садржаја при сутна је и у наредним примери-
ма, где се индиректно – скривено (Да сам јадна студена водица) 
или директно – јавно (Калино, чупе  зелено) и ска зују љубавне жеље 
према вољеној о соби (младићу или девојци). 

Б. I.2.Статичнитекстови– са слаборазвијенимосновним
мотивомкојисеуњимаобрађује
Ова вр ста тек стова у одно су на прву апо строфирану поткате-

горију статичних тек стова пред ставља покретљивији и динамич-
нији поет ско- садржин ски ток, јер се понављањем одређених тек-
стуалних чланака, певаних стихова или читавих певаних строфа и 
рефрена, по стиже појачавање ек спре сије (углавном), па се у одно су 

1 Под динамичко-енергетским процесима подразумевамо све оне поступке који се 
одвијају на релацији текстуална компонента фолклорног напева – уметничка над-
градња, а проузроковани су употребом једног или више динамичко-енергетских еле-
мената. 
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на потпуно мировање мотива, о коме смо говорили код претходно 
обрађених поет ско- садржин ских токова, овде може кон статовати 
одређени ниво покретљиво сти, динами зације појединих елеме-
ната овог сегмента му зичког тока, који у крајњој ин станци може 
о стварити утицај на неке (евентуално ви ше њих) од компоненти и 
планова уметничке надградње.

Интен зивирање динамичких проце са у тек стуалном садржају 
пе сме Појдо на горе, обрађене од стране  Стани слава биничког, 
остварује се ви ше струким понављањем жеље  за умирањем у след 
варијантно датих у зрока: „Ох, дај да умрем, да не гледам твоје бело 
лице ( снага, ко се) други да га љуби (кр ши, мр си)“. На динами зацију 
садржин ског тока утиче и градација, која се у појединим случајеви-
ма, као у пе сми  Стевана Мокрањаца  – три су сеје, ве зује  за тек стове 
ове вр сте.

Б.II.прелазни(комбиновани)текстови
Народни тек стови ове вр сте пред стављају прела зни облик 

и змеђу статичких и динамичких (прогре сивних) тек стова. Њи-
хов најдинамичнији део је почетак, ек спо зиција (на о снову чијег 
 замаха очекујемо ра звијен драм ски ток), која убр зано доводи до 
 заплета, али се ту драм ски ток прекида и по правилу прела зи у ста-
тично и зно шење неког става, о сећања, емоције и слично (Корне-
лије  Станковић  – у Будиму граду).

Динами зација тек стуалног садржаја код ове категорије на-
родних пе сама че сто се по стиже употребом дијало шке форме 
(кроз питања и одговор). укључење другог субјекта у драм ски ток 
 зао штрава, а његов одговор на по стављено питање доживљавамо 
као почетак  заплета (Петар Коњовић – за што,  Сике,  за што).

Б.III.1.Текстовипрогресивногсадржинскогтока–санепот-
пуним,недовршеним,незаокруженимдрамскимтоком
Тек стови ове вр сте имају ра звијенију драм ску радњу од прет-

ходних категорија тек стова, јер садрже  заплет, али немају ра сплет, 
па читав драм ски ток о стаје недовр шен,  а прича неи спричана. По-
пут комбинованих тек стова, и код ове групације поди зање енергет-
ског нивоа и нара стање драматур шког тала са о стварује се најче шће 
употребом градације и комбиновањем ра зличитих типова и ска за. 
у на шем и страживачком у зорку овај тек стуални тип при сутан је у 
следећим народним пе смама: омиле ми,  Сву ноћ ја легох, Бела Рада, 
Ко ти купи кондурице, Бродар и девојка, Марика, По шла мома  за 
вода, аман, ђевојко, Ру се ко се цуро имаш и тако даље.

Фолкорнитексткаопотенцијалнигенераторпоступакагенерисањаструктуреиформеуметничкихобрада
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Б. III. 2. Текстови прогресивног садржинског тока са
заокруженимдрамскимтоком–градационоједносмерни
 Тек стови ове вр сте, у одно су на све и здвојене типове тек стова 

у овом кла сификационом си стему, пред стављају најпрогре сивније 
и најдинамичније поет ске кон струкције,  због своје ра звијено сти и 
драм ске  заокружено сти. Они  започињу ек спо зицијом, а  завр шавају 
се ра сплетом, па о стављају ути сак и спричане приче. Иако све пе сме 
ове вр сте чувају своје лир ско је згро, повећање енергет ског потен-
цијала и динами зација њиховог тока о стварује се помоћ, ра звијања 
фабуле, која је карактери стика другог књижевног рода – еп ског, 
али и по стојања етапа драм ског тока,  што је карактери стика драм-
ског књижевног рода. Наји зра зитији примери ове вр сте у на шем 
и страживачком у зорку су тек стови следећих народних пе сама: ој 
 за гором  за  зеленом, Ро сна ливада, серенада, Биљана платно беле ше 
и други.

И зра зита једно смерна градација драм ског тока при сутна је у 
народној пе сми Биљана платно беле ше.

будући да је ово роман са, еп ско-лир ска пе сма, она има фабулу 
и зложену мање–ви ше по књижевнотеориј ским правилима еп ске 
компо зиције. Пе сма и у својој нецеловитој вер зији2 има тачно оноли-
ко строфа колико етапа има компо зиција еп ског (и драм ског) дела. 

i ек спо зиција: у првој строфи пред стављени су актери – биљана 
и винари; такође је лоцирана радња: све се догађа на Охрид ским 
и зворима

ii  заплет: девојка упо зорава трговце да јој не  зга зе платно – прилич-
но бе за злено, али овим ипак почиње „ сукоб“

iii кулминација: све у  шаљивом и  зачикујућем тону, винари нуде да 
плате ако почине  штету. 

iv перипетија: биљана одржава тен зију и пажњу слу шалаца предла-
жући ра зличиту од штету (лудоно  што напред тера карванот) 

v ра сплет: девојачко при знање да јој се допада младић на  зечељу ка-
равана, а и она, и згледа, њему.

Еп ско, лир ско и драм ско и спреплетани су у овој пе сми складно и 
једно ставно. Лир ско је оно  што се тиче о сећања, еп ско – оно  што се 
догађа, а драм ско то  што је већи део пе сме дат у дијало шкој форми. 

2 Комплетан текст нису представили ни Милоје Милојевић ни Петар Коњовић, а мо-
жемо га пронаћи у етномузиколошком запису истоимене песме Ст. Стојановића Мок-
рањца
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Ра звојне етапе драм ског тока бележимо и у народној пе сми По-
шла мома  за вода, али је у њој и зо стављена перипетија, па се радња 
нагло  завр шава ра сплетом (Милоје Милојевић  – По шла мома  за 
вода)

В.  Афективно-емоционални план фолклорног тек ста
(унутрашњадинамичност)
Афективно-емоционални план тек ста подра зумева сагледа-

вање свих емоција које су у њему при сутне. По што је у народним 
тек стовима који су у шли у наш и страживачки фоку с, као и уоп-
ште у на шој народној пе сми, љубав најче шћа тема, ра зумљиво је 
и при су ство ра зновр сних емоција које се  за њу ве зују. Ово сложе-
но о сећање нала зимо у овом и збору прика зано у богатој скали ра-
зличитих нијан си и ра зличитог интен зитета. И управо ове две апо-
строфиране карактери стике, у след недо статка научног си стема који 
се бави овом проблематиком, по служиће нам као два критеријума 
 за ди стинкцију по интен зитету и  карактеру ра зличитих емоција. 
Процена интен зитета емоција које су при сутне у народним тек-
стовима: од оних са најнижим унутра шњим динамичким потен-
цијалом, у којима се љубав само нагове штава, до оних са најви шим, 
у којима је при сутна необу здана жудња, у функцији су сагледавања 
унутра шњих динамичких потенцијала  за будућу уметничку над-
градњу у оба њена вертикална кон структивна нивоа – вокалну де-
оницу и клавир ску пратњу. 

Најнижи интен зитет љубавних о сећања је у оним народним пе-
смама у којима се љубав само нагове штава. у њима емоција нема 
про стора да се ра звије, па нема никаквог утицаја на покретање 
унутра шњих динамичких проце са (градином  злато ходило, Ки ша 
иде нено моја, Море и звор вода и звирала и др.). у примерима ове 
вр сте афективно-емоционални план тек ста је на најнижој тачки 
свог динамичког ра звоја.

унутра шњи динамички потенцијал на ни ској је стопи ра звоја 
и у народним пе смама Би стра водо и Какве очи цура има, у који-
ма се љубав пред ставља кроз сажет и зраз стидљиве у стрептало-
сти и дивљења, како младића према девојци, тако и обрнуто. Има 
не што одређенијих пе сама, чији тек ст пред ставља удварање: Ру се 
ко се цуро има ш, Ро сна ливада, градином  злато ходило. Понекад се 
љубав и зражава кроз жудњу, још увек неве зану  за одређену о собу: 
три су сеје. у свим апо строфираним примерима ове вр сте, као и 
у пе смама у којима је  због краткоће тек ста емоција спутана у ским 
оквирима (Петар Коњовић – Вода  звира), слабо је ра звијен афек-
тивно-емоционални план тек ста.
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Следећи корак на у зла зној ле ствици интен зитета и зражених 
о сећања пред стављају пе сме аман дјевојко, Биљана платно беле-
ше, Божана, Мирјано Мирјанке, текла вода текелија, Девет години. 
Овде већ имамо и скри стали сан облик  заљубљено сти. Младић гле-
да девојку, диви се њеној лепоти и жели је  за себе (аман дјевојко, 
текла вода текелија). Међутим, није само девојчина фи зичка лепо-
та привлачна, него то може да буде и неки други квалитет: девој-
чина даровито ст – леп гла с, на пример, као у пе смама Мирјано и 
Божана („пе сме да поје ш, ја да те слу шам, мори божано“). Покре-
тање унутра шњег динами зма у овим пе смама по стиже се интен-
зивирањем ра зличитих емоција које су ве зане  за љубавно о сећање. 
Снага о сећања че сто се и зражава употребом хиперболе. (Петар 
Коњовић – аман дјевојко: Твоје грло бијело памет ми однијело). 
у овој пе сми емоција благо ра сте из строфе у строфу, обра зујући 
градацију: од прве строфе у којој њене ко се његову „памет но се“, 
до по следње, у којој њено „грло бијело“ његову памет „однијело“. 
Интен зивирање унутра шњег динамичког плана народног тек ста у 
пе сми Божана о стварује се употребом епифоре, понављањем де-
војачког имена из стиха у стих. Нара стање емоције у овом случају 
сугерира младићеву опчињено ст девојком. Сличан по ступак нара-
стања емоције из стиха у стих бележимо и у народној пе сми До три 
ми пу шки. у њој се жало ст мајки  за и згинулим синовима  додатно 
потврђује кроз анафору (понављање и стих речи на почетку у за-
стопних стихова).

Интен зитет љубавних о сећања најјачи је у оним пе смама где се, 
као у античкој трагедији и у уметно сти уоп ште,  запажа бли ско ст 
(пове зано ст) мотива љубави и смрти, еро са и танато са. Наш народ-
ни певач, иако неук, умео је да то о сети снагом свога дара. Таква је 
нпр. пе сма Појдо на горе у којој се поми сао на смрт јавља из љубо-
море, као и у пе сми омиле ми. у првој од две апо строфиране пе сме 
снага љубавног о сећања праћена љубомором и зражава се хипербо-
лом („Дај да умрем само да не гледам твоје лице други да га љуби“). 
у и стој пе сми хипербола се кори сти у комбинацији са понављањи-
ма (паралели змима),  што у великој мери дочарава снагу и зражених 
емоција. И зра зито јак емотивни набој пред ставља колективну 
карактери стику  за већи део пе сама са подручја бо сне. О собеност 
љубавних пе сама из овог краја је то  што су обојене снажном 
чежњом  за драгим или драгом или патњом  због нео стварене љу-
бави. Та пратећа емоција о значава се турци змом севдах,  што  значи 
љубавна чежња, патња. један од наји зра зитијих репре зената са овог 
подручја је пе сма  Серенада обрађена од стране компо зитора Ко сте 
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Манојловића, у којој се на смрт поми шља у след неу звраћене љуба-
ви. 

Анали зирајући све у овом раду и стакнуте „генет ске потен-
цијале“ фолклорног тек ста можемо кон статовати да у великом 
броју случајева није до шло до уважавања њихових потенцијала, 
па се чак може говорити и о потпуном ди сбалан су и змеђу онога 
 што поједини тек стови пружају као могућно ст и начина на који 
су они му зички третирани. Тако у великом броју обрађених при-
мера и код највећег броја компо зитора који су обухваћени на шим 
и страживањима ра звијено ст појединих тек стуалних планова (по-
пут семантичког, спољнодинамичког и афективно-емоционалног) 
имала је  занемарљив утицај на компоненте и планове уметничке 
обраде. Игнори сање тек стуалних потенцијала најевидентније је 
у компо зицијама ове вр сте Корнелија  Станковића и Владимира 
ђорђевића, у којима уметничка надградња (клавир ска пратња) ни 
у чему не бива под стакнута унутра шњим и споља шњим динамич-
ким капацитетима фолклорних тек стова, па чак ни на локалном ни-
воу, у оквиру почетне строфе – модела. Код Корнелија  Станковића 
не уочавамо никакаву ра злику у третману народног тек ста ни у 
пе смама које припадају ра зличитим књижевним родовима, док 
обојица на еквивалентан начин, без евидентних ра злика у плано-
вима му зичке надградње третирају темат ско-мотив ски ра зличите 
тек стуалне садржаје у оквиру лир ског рода. 

Не што другачији однос према тек стуалном садржају имају 
компо зитори јо сиф Маринковић,  Стани слав бинички и Ко ста 
Манојловић. И код ових компо зитора потенцијали фолклорног 
тек ста ни су имали утицај на укупни структурно-формални план 
уметничке обраде, али су и звр шили и зве стан утицај на хармон-
ску компоненту (код јо сифа Маринковића и  Стани слава бинич-
ког), одно сно хармон ску компоненту и укупну клавир ску фактуру 
(код Ко сте Манојловића) у оквиру почетне строфе. „генетички“ 
потенцијали фолклорних тек стова ни су у довољној мери утица-
ли на планове уметничке надградње ни у већем броју о стварења 
 Стевана Мокрањца, Милоја Милојевића и Петра Коњовића. Тако у 
појединим случајевима, у којима је ра звијена семантичка, афектив-
но-емоционална и спољнодинамичка структура  поет ског тек ста, 
по ступци уметничке надградње се не прилагођавају и не одвијају 
у складу са наведеним по ступцима при сутним у фолклорном тек-
сту. у свим наведеним случајевима планови фолклорног тек ста, 
гледано глобално, на нивоу целокупне компо зиције, не под стичу 
никакве структурне промене мелоритмичког садржаја фолклорног 

Фолкорнитексткаопотенцијалнигенераторпоступакагенерисањаструктуреиформеуметничкихобрада
народнихпесамазаједангласиклавир



БожидаревићС.

264

цитата, нити динами зују било коју од компоненти и планова, умет-
ничке обраде, па се целокупни му зички ток реали зује у оквирима 
строфичног макроформалног модела органи зације у оба вертикал-
на нивоа компо зиције – у вокалној деоници и клавир ској пратњи.

у мањем броју компо зиција  Стевана Мокрањца,  Стани слава 
биничког, Милоја Милојевића и Петра Коњовића, тек стуални 
садржај (одно сно његови планови) о стварују и зве сне, некада мање, 
а некада веће утицаје на један или оба нивоа компо зиције (на во-
калну деоницу и клавир ску пратњу), имплицирајући ра зличите по-
ступке уметничке тран сформације мелоритмичке структуре фол-
клорног цитата у вокалној деоници, те формирање ра зновр снијих 
типова клавир ске фактуре и динамичнијег хармон ског и зра за, који 
понекад подра зумева употребу  зао штренијих хармон ских са звучја 
и примену ра зних типова модулације. Све наведене активно сти му-
зичких компоненти и планова уметнички обрађених народних пе-
сама, на стале као по следица активнијег, „при снијег“ одно са компо-
зитора према фолклорном тек сту, имале су  за по следицу стварање 
ра звијенијих макроформалних модела (у одно су на строфичан). 
Међутим, ра звијено ст ( сложено ст) формалног модела није увек 
била имплицирана  само тек стуалним плановима, већ је на стала 
као по следица удруженог деј ства тек стуалних и му зичких плано-
ва, који су свој утицај на макроформу о стваривали у ра зличитом 
квалитативном и квантитативном  одно су. И сто тако ра зличити 
компо зициони по ступци примењени у примерима обухваћеним 
овим радом (по себно у клавир ској пратњи), били су првен ствено 
у словљени индивидуалним стилом и интенцијом сваког компо-
зитора понао соб,  у  знатно већем обиму од самог „генет ског потен-
цијала“ фолклорних тек стова.

На крају морамо и стаћи да су „генет ски потенцијали“ фолклор-
них тек стова компо зиција које су обухваћене на шим и страживањем, 
најблаже речено недовољно и скори шћени, те да су очекивања 
аутора овог рада у погледу тога била много амбицио знија. Ипак, 
и страживања која су и звр шена и ре зултати који из њих прои зила зе 
пред стављају методоло шку о снову  за нека будућа и страживања, не 
само у овом му зичком жанру, већ и у свим о сталим му зичким жан-
ровима у којима  се у неком од компо зиционих по ступака, на било 
који начин уметнички обрађује фолклорни тек ст.
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foLKLoreTexTASApoTenTIALGenerATorofThe

STrucTureGenerATInGprocedureSAndforMSof
ArTISTIcAdApTATIonSoffoLKoreSonGSforASoLo

AndApIAno
summary

Though, in the minds of folklore singers, a text is inherently and syncretically cohesive with 
the melody, in the artistic adaptation of a folklore song it is quite often treated as an individual 
entity exerting a considerable influence on its artistic environment. The impact of a folklore text 
on the components and planes of artistic adaptation is primarily dependant upon the approach 
to be taken by the composers themselves toward the folklore material, that is to say upon their 
attitude toward the planes (musical and textual). The judgments as to the influence of the folk-
lore text planes on its artistic environment can be applied to the entire range of musical genres 
having dealt with the text, whether that be in a qualitative or quantitative sense, as well as in 
those cases when a segment is excerpted and taken as an individual entity. The research of this 
kind was conducted with the adaptations of folklore songs for a solo and a piano. within the spe-
cific category of a solo song, a folklore text is taken together with the music contents of the folk 
melody, yet in relation to its original form, certain types of transformations were to be detected, 
such as: the insertion of refrain formations, distinctive in relation to the original, alternative 
words or syntagmas bearing no semantic relevance, the reductions of the original, repetitions 
which are not to be found in the original, changes in the disposition of the verses, etc. Therefore, 
in the process of development analysis of the folklore text genetic potentials our initial stand-
point did not refer to the original texts found in the script, but to the variations to be detected in 
their artistic adaptations. The research analysis hereby employed in regard to the exploration of 
the selected material suggests the excerpts of a folklore text taken out of its artistic environment 
and making it subject to an extensive literary and theoretical elaborations, indicating the study 
of all the textual planes relevant for the future components and musical development of artistic 
adaptations. all of the aforementioned implies that the paper is to deal with the potentials and 
capacities of folklore texts by analyzing their planes, among which the most important for this 
research would be the following: a) the semantic plane, b) the external dynamic potential, c) af-
fective and emotional plane (the internal dynamic potential).

Keywords: folklore text planes as potential component generators, planes of artistic   adapta-
tions of folklore songs for a solo and a piano

Прихваћено за штампу јуна 2010. 
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поЈАМиНТеРТеКСТуАЛНоСТи

 циљ рада пред ставља анали зу гене зе, природе и функ-
ције проце са интертек стуално сти. Анали за ће се кретати 
у два правца: 1) у дијахрониј ској димен зији – од првих те-
орија интертек стуално сти, до поетике по стмодерни зма; 2) 
у синхрониј ској димен зији – у ви ше слојној комуникацији 
и змеђу аутора, читаоца (коаутора) и тек ста у непре станом 
семантичком преображају. у овом контек сту по сматрамо 
 шире схватање интертек стуално сти, по коме сваки тек ст 
пред ставља интертек ст, као и уже схватање, које преци зира 
стварање интертек стуалних ве за по сред ством „ сигнала“ у 
тек сту, у сми слу ек сплицитног или имплицитног упућивања 
на други тек ст у дијалогу са читаоцем. Дакле, док је  шире 
схватање интертек стуално сти погодније  за де скрипцију 
оп ште парадигме, уже схватање интертек стуално сти има 
преци знију функцију у анали зи конкретних интертекстуал-
них а спеката у књижевноуметничком делу.

Кључнеречи: интертек стуално ст, метатек стуално ст, прототек-
ст, подтек ст, преображај, коаутор ство

1.1генеза
Интертек стуално ст дефини шемо као процес комуникације и змеђу 
прототек ста1 и новона сталог тек стуалног ди скур са. Она, пре-
ма томе, у словљава и интерференцију  значења и змеђу делова ра-
знородних прототек стова у тек сту, прика зује ра зличит степен 
аутор ског одно са према преображају традиције (цитат, парафра зу, 
алу зију, па сти ш, палимп се ст) и ствара универ зум  значења, коре-
сподентно ст ауторове суге стије и читалачке суме и ску става. Да би 
се, међутим, ближе одредио феномен интертек стуално сти, неоп-
1 Под појмом прототек ста  („први тек ст“) подра зумевамо део или целину једног тек ста 

чији je семантички си стем тран спонован у други тек ст. „Прототек ст пред ставља сваки 
тек ст који по стаје објекат међутек стовног надове зивања“ (Речник књижевних термина 
1985: 614).
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ходно је претходно прика зати краћи преглед његове појмовне гене-
зе.

Михаил бахтин (Михаiл Михaйлович бахтiн) је био иниција-
тор, ако не и термина „интертек стуално ст“, онда свакако специ-
фичног погледа на је зик и књижевно ст, који ће у словити ка снији 
ра звој теорија интертек стуално сти. Наиме, бахтин сматра да се 
све лек семе у је зичком си стему нала зе у у словљеном и интерфери-
рајућем одно су  значења. На тај начин ствара се дијалоги зам који је 
свој ствен сваком тек сту у оквиру било ког социјалног контек ста. у 
идеји „међупове зано сти“ тек стова, бахтин поима тек ст као „и ска з“, 
монаду, си стем  значења који се нала зи у „дијало шкој у зајамно-
сти“ и „одражава све тек стове (у границама) дате ми саоне сфере“ 

(М. бахтин 1995: 12). Према томе, полифонија и интерференција 
преу зетих, алудираних или преображених  значења пред стављају 
иманентне одлике књижевно сти. Појам интертек стуално сти, как-
вог га ми данас по знајемо, новијег је порекла. Он је најче шће ве зан 
 за нагове штаје по стмодерни зма и идеју полифоније ра знородних 
утицаја уметничке традиције, а с друге стране –  за ра звој по ст-
структурали зма и интерди сциплинарно сти науке о књижевно сти. 

Под утицајем бахтиновог учења о дијало шкој у зајамно сти тек-
ста и полифонији, јулија Кри стева (julia kristeva), 1967. године, у 
студији Le mot, le dialogue et le roman, ствара термин „интертек-
стуално ст“ („l'intertextualité“). Међутим,  за ра злику од бахтинове 
идеје контек ста у „ра змени сми сла“, Кри стева и стиче а спект „прои-
зводње сми сла“, анали зирајући ви ше интенције аутора од читаоче-
ве улоге у препо знавању и стварању контек ста: 

„Књижевни тек ст се умеће у целину тек стова: он је пи сање – репли-
ка (écriture- repliqué) (функција или негација) неког другог (неких 
других) тек стова. Својим начином пи сања, читајући пређа шњи или 
и стовремени књижевни корпу с, аутор живи у и сторији, и дру штво  
се упи сује у тек ст“ (Кри стева 1969: 120).   

 Другим речима, не може по стојати тек ст који би сам по себи 
чинио аутономну категорију, већ мора бити тумачен у  зави сно сти 
од културног кода и времена коме припада, а  шире по сматрано - и  
његовог дијалога са целокупним „универ зумом“ уметничке тради-
ције. јулија Кри стева тако обједињује споља шњи и унутра шњи при-
ступ проучавања књижевно сти2, по сматрајући литерарне тек стове 

2 Теорије Ролана барта, умберта Ека и јулије Кри стеве доприно се ра звоју мултиди-
сциплинарно сти и интерди сциплинарно сти у проучавању књижевно сти. До ше зде-
сетих година 20. века, наука о књижевно сти је по седовала ви ше ра зличитих актуел-
них теориј ских  школа унутра шњег проучавања књижевно сти (ру ски формали зам, 
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као си стеме  знакова културе. Такође, њихова комуникација може 
се и стовремено по сматрати и синхрониј ски, као и дијахрониј ски. 
Првобитни сем ( знак), тран спонован у тек ст, проце сом семио зе до-
живљава опале сценцију или пак промену  значења, и по стаје нови 
 знак – semeion.

Ментор јулије Кри стеве на поменутој студији о дијалоги зму, 
Ролан барт (roland Barthes),  за служан је  за даље кон ституи сање 
појма интертек стуално сти, као и  за његово популари зовање  широм 
европ ског културног круга. За ра злику од Кри стеве, он сматра да 
је фоку сирање на одно се тек ста и читаоца пре судно  за проуча-
вање интертек стуалних ве за. бартова теорија интертек стуално сти 
о стварила је доминантнији утицај на по ст структурали стичку ми-
сао, па и на читаву по стмодерну. у теориј ској ми сли Ролана барта, 
структура пре стаје да буде линеаран, „централи зован“ појам (однос 
делова и целине имплициран током читавог ра звоја европ ске кул-
туре), већ по стаје динамичан проце с. бартово поимање интертек-
стуално сти је до те мере уоп штено, да се сваки тек ст сматра 
интертек стом; он се може тумачити као епи стемоло шка метафора, 
јер књижевно ст пред ставља универ зум  значења3. По бартовом ми-
шљењу, тек ст4 не може и заћи из „мреже“ интертек стуално сти, без 
об зира да ли је реч о уметничком или вануметничком садржају5. 

Са станови шта фило зофије је зика, барт одређује интертек ст 
на следећи начин:

„Појам интертек ста доно си теорији о тек сту социјални а спекат: цио 
је зик, ранији или сувремени, дола зи до тек ста, не слиједећи пут на-
сљед ства или свје сног опона шања, него ди семинације - фигура која 
јамчи да тек ст нема статус репродукције, него продукције (тачније: 
прои зводно сти)“ (Р. барт 1986: 9-10).  

англо-америчка нова критика, чика шки критичари, итд.), концентри саних на  значења 
која по стоје „и скључиво у тек сту“. С друге стране, у универ зитет ским круговима били 
су примењивани и чи сто по зитиви стички, социоло шки и п сихоаналитички, дакле, 
споља шњи  при ступи, који су били и зра зити противници идеје семантичке аутоно-
мије тек ста. Обе подељене стране нудиле су сужене научне пер спективе. у савременој 
науци о књижевно сти,  међутим, при сутна је интерференција ра зличитих књижевно-
теориј ских  схватања, па чак и преу зимање метода и идеја из дру штвених и природних 
наука. 

3 Овакво пои стовећивање је по себно применљиво на дела мо заичке компо зиције и ек-
сплицитног аутопоетичког и стицања доминантне улоге интертек стуално сти  у књи-
жевном делу.

4 Дефиниција тек ста као материјалне секвенце коју чини специфична  законито ст 
органи зације пред ставља оп шти став структурали стичке ми сли. 

5 барт поима интертек ст у нај ширем сми слу, укључујући, такође, и имплицитне видо-
ве интертек стуално сти, као  што су не све сни или аутомат ски цитати, подра зумевајући 
под појмом интертек ста и „кла сичне“ појмове  утицаја, и звора и по средника.
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барт у овом ставу по сматра социјални а спекат интертек-
стуално сти, као и јулија Кри стева, у  ширем, културоло шком сми-
слу. Међутим, он и стиче и е стет ску по зицију оригинално сти ства-
рања. Дакле, чак и преу зети тек ст, тран спонован у другом „ склопу“, 
по стаје нова  креација. 

Ми шел Рифатер (Michell riffaterre), с друге стране, ви ше од 
барта нагла шава улогу рецепције, дефини шући интертек стуалност 
као „модалитет перцепције, читаочево де шифровање тек ста тако 
да он идентификује структуре којима тек ст „дугује“ своју уметнич-
ку вредно ст“ (Рифатер 1984: 145). Рифатер на тај начин по сматра 
интерференцију формалних и семантичких а спеката интертек-
стуално сти. Такође, интертек стуално ст  за њега  значи фено-
мен у смеравања линиј ског читања. Међутим, да не би до шло до 
терминоло шке  забуне, појам „линиј ског“, одно сно „линеарног“ чи-
тања нећемо кори стити у овом раду у сми слу који предлаже Рифа-
тер, већ и скључиво у  значењу „кла сичног“, једно смерног одно са 
пи сца и читаоца.  

Проучавање интертек стуално сти не може се све сти на интен-
ције аутора, или, с друге стране, тумачити само кроз рецепцију, 
јер је савремена књижевно ст ек сплицитно против оваквих једно-
страно сти, у својим поетичким ставовима о нелинеарно сти умет-
ничког дела и коаутор ства читаоца. Аутор не тежи да уоквири у 
један непроменљиви си стем ра зличите комбинације интертек-
стуалних а спеката6, већ ствара „међупро стор“, отворено ст  за чита-
очево препо знавање, интерпретацију и стварање нових интертек-
стуалних ве за у делу. у духу компаративног поимања књижевно-
сти уоп ште, јован Делић (1995: 21) и стакао је конци зан и свеобух-
ватан став: „бавити се књижевно шћу,  значи ми слити у релацијама“. 
Читалац по стаје тек столог, упоређујући ра зличите варијанте, 
пронала зећи и „допи сујући“ нова  значења у њиховим одно сима. 
Динамично ст и преображај  значења пред стављају иманентне одли-
ке интертек стуално сти. 

С друге стране, генерали зовањем ставова о природи интертек-
стуално сти, у науци о књижевно сти отвара се проблем специ-
фикације појмова, који се че сто употребљавају у ра зличитим 
значењима, те дола зи до парадок сално сти њихових тумачења „у 
 зави сно сти од контек ста“ у  књижевнотеориј ском тек сту. циклич-
на концепција редо следа епоха и стилова у књижевно сти добија 
своје оправдање, али и допуну у феномену интертек стуално сти. 

6 у тран споновању супрот стављених моду са ра зличитих делова прототек ста,  интертек-
стуалне ве зе могу  по стати и си стеми супротно сти.
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хајнрих Плет (heinrich Plett) у студији Интертек стуално ст и зно-
си „ силоги стички“ став који само привидно преци зира оп што ст 
наведених једнако сти тек ста и интертек ста: сваки интертек ст је 
тек ст, јер пред ставља аутономну структуру  знакова (уп. Плет1991: 
45). Међутим, то не мора имати и ревер зибилно  значење, јер сва-
ки тек ст не мора бити и интертек ст. Плет такође сугери ше да се 
одређени тек ст не може интерпретирати и золовано, јер  је он увек 
по ст-тек ст, као и пре-тек ст. Овакву ди стинкцију  можемо тума-
чити као вођење дијалога са традицијом, и као потенцијални под-
стрек стварању нових тек стова. Плет тумачи интертек стуално ст са 
дијахрониј ског станови шта, ула зећи у очигледну контрадикцију и 
не вр шећи анали зу пока затеља и критеријума гене зе интертек ста. 

Тран споновани део или целина по стојећег тек ста очекивано до-
бијају нова  значења. Овим по ступком открива се један од а спеката 
интерпретације књижевног дела, а не (целокупан) сми сао тек ста, 
јер би онда говорили једино из по зиције  затворених, линеарних се-
мантичких си стема, а ек сплицитна употреба интертек стуално сти 
сама по себи пред ставља полифонију  значења.Контек ст интертек-
стуалних ве за у књижевноуметничком делу непрекидно се пре-
ображава. Анали за контек ста „подра зумеваног сми сла“ по стаје још 
комплек снија, ако се има у виду да савремена наука о књижевно сти 
тежи ка полифонији ра зличитих теориј ских ставова. Ова промена 
 значења може бити, с друге стране, проу зрокована и ра знородним 
виђењима културе у оквиру једног уметничког дела. За обја-
шњење овог феномена погодан је термин „интерконтек стуално-
ст“ (intercontextuality), који уводи Николас цурбруг (nicholas 
zurbrugg), имплицитно бри шућу и ра злике ( сада већ кла сичне 
ди стинкције) и змеђу споља шњег и унутра шњег контек ста тума-
чења дела, имајући у виду доминантну те зу о потпуној  зави сно сти 
 значења од динамично сти контек ста (уп. цурбруг 1984: 86 – 107).  

улрих бројх (ulrich Broih) је имплицитно одредио интертек-
ст као субординиран појам тек сту, сматрајући да мора по стојати 
и директно  упућивање на претходни тек ст (имплицитно имајући 
у виду и интерконтек стуално ст), да би се о стварила интертек-
стуална ве за, ауторовим кори шћењем на знака, или маркера (уп. 
бројх  1985: 12). у овом ставу бројх је само привидно непреци зан, 
јер под „претходним тек стом“ подра зумева обједињујуће а спекте 
прототек ста и подтек ста. Теориј ски ставови улриха бројха погодни 
су  за интертек стуално-компаративна проучавања, пока зујућу и зу-
зетну флек сибилно ст и универ зално ст, а с друге стране – њихова 



ЖивковићР.Д.

272

специјали зовано ст у интерпретативном сми слу има  широку при-
мену у анали зи проце суално сти интертек стуалних ве за.

 Да би се увидела су штина бројховог поимања интертек-
стуално сти, у овом контек сту и стичемо на ше поимање слично сти 
и ра злика и змеђу појмова подтек ста и прототек ста.  Појам подтек-
ста је уоп штен, те може пред стављати и си стем скривених  значења 
дела, која се „откривају“ херменеутичким компаративним метода-
ма. Такође, подтек ст ви ше а социра на темат ску и идејну, него на 
формалну димен зију дела. Прототек ст је преци знија одредница, јер 
једно ставно о значава претходни, одно сно „први“ тек ст на који нас 
упућује новона стало дело; према томе, да би се о стварила интертек-
стуална коре сподентно ст, морају се у спо ставити си стеми суге стије, 
као и полифоније  значења. Подтек ст је слојевитији појам, бли-
жи релацијама интерконтек стуално сти, који може о значавати: а) 
свеобухватно ст књижевне традиције која по средно или непосред-
но утиче на стварање дела; б) сегменте, као и одлике  значења 
прототек ста, в) новооткривена  значења прототек ста у новом тек-
сту,  г) коре сподентно ст  значења тоталитета тек ста и прототек ста. 
Зато  задатак теоретичара књижевно сти у обла сти интертек стуалне 
компарати стике пред ставља, дакле, анали зу одно са подтек ста, 
прототек ста и интертек стулних ве за са новона сталим тек стом, од  
ауторове селекције, стваралачког проце са до рецепције.  

1.2.1 Интертек стуално ст – иманентна одлика по стмодерни зма 

Ра звоју интертек стуално сти у по стмодерни зму допринео је оп-
шти став да се уметно ст ствара једино из уметно сти. По стмодерни-
зам пред ставља нову вр сту ларпурларти зма која обједињује споља-
шњи и „унутра шњи контек ст“7 семантичке аутономије дела, тежећи 
да створи полифонију  значења8. Плурали зам идеја у по стмодерни-
зму у словљен је и преображајем ра зличитих  вр ста традиције9 и 

7 ше зде сетих година дваде сетог века, пре доминације по стмодерни зма, није била у кри-
зи уметно ст, већ једно смерни начин обликовања и рецепције дела, који је  затворен у 
си стем пи шчеве интенције и ограничен одређеним жанром. 

8 Катица Кулакова, напротив, ми сли да „по стмодерни зам ра стерује илу зију аутоно-
мије литерарних дела и и стиче њихову и сторично ст и контек стуално ст“ (kulavkova, 
k. Intertextual options and modifications, translated from Macedonian by zoran anchevski, 
www.kulavkova.com, 14. 5. 2010).  Под појмом аутономије дела, Катица Кулакова подра-
зумева схватање по коме  значења дела треба тражити и скључиво у његовој семантичкој 
иманентно сти у ужем сми слу. Ово, тако звано унутра шње проучавање књижевно сти, 
било је доминантно у науци о књижевно сти од ру ских формали ста до структурали зма 
 ше зде сетих година дваде сетог века. 

9 у плурали зму идеја по стмодерни зам мења и про ширује поимање семантичке аутоно-
мије тек ста.
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начина  њихове декон струкције, тако да је интертек стуално ст  по-
стала његова доминантна одлика.

По ми шљењу Манфреда Пфи стера (Manfred Pfister), „постмо-
дерни зам и интертек стуално ст се данас третирају готово као си-
ноними“ (Пфи стер 1991: 209). Културно-цивили зациј ска  знања 
су се до те мере увећала, да  због своје полифоничне природе 
постмодерни стички свет не може пред стављати целовит, већ само 
интертек стуални плурали стички си стем. у овим одно сима на стаје 
парадок с: децентрали зована, нелинеарна књижевно ст ствара по-
лифонију и амбигвитет, „обједињујући“ ра зличите тенденције у по-
стмодерни зму10. у по стмодерни стичком виђењу света, и скључени 
су појмови дијалектике и поларитета11, а њихову улогу су преу-
зели дихотомија, синхроницитет и паралели зам. По стмодерни-
зам жели да поново „ створи“ књижевну традицију, да превреднује 
њене фило зоф ске концепте, културне и дру штвене вредно сти, 
али у и сто време и да и скорени предра суде ве зане  за линеарно ст  
и „иревер зибилно ст“ књижевно сти. у по стмодерни зму се ствара 
нова „метаје зичка“, нелинеарна књижевно ст, оличена у синкрети-
зму и интерди сциплинарно сти, која и стиче своју интертек стуалну 
природу. Интертек стуално ст садржи у својој о снови амбигвитет12, 
јер се и стовремено и актуели зује и преображава  значење тран-
спонованог тек ста, у спо стављајући мултипликацију стваралачког 
проце са.

Жак Дерида (jacques derrida) и стиче да се „ сваким тек стом 
чита други тек ст“ (derrida 1979: 105). Овај оп шти став је директ-
но утицао на целокупну теориј ску ми сао по стмодерни зма. Тако 
је афирми сана идеја нове кохерентно сти књижевно сти, али не на 
монолитан начин, већ у  ширем сми слу плуралитета који ствара 
си стеме супротно сти, јер је у књижевном делу у спо стављена мул-

10 Мора се ра зликовати парадокс као гре шка у научном дока зивању од легитимног 
парадок са који пред ставља афирмативни стваралачки принцип у књижевном делу.

11  Структурали стичко поимање, ве зано  за модерни зам, стварало је идеје бинарних опо-
зиција у проучавању књижевно сти, док по ст структурали зам у по стмодерни уводи ам-
бигвитет, парадокс и си стем супротно сти као легитимне а спекте анали зе и синте зе.

12 Линда хачион (linda hutcheon) и стиче да „по стмодерни зам о спорава управо ту идеју 
стандарда и стине који се могу потврдити, тако  што по ставља питања, као  што су: Ко 
је потврђује? Помоћу којих стандарда? шта се ми сли под стандардом? За што желимо 
стандарде? Са којим циљевима су и зражени“? (хачион 1996: 346). Теорије по стмодерни-
зма не теже ка полемици у ра зре шавању противречно сти, већ дифу зно ст парадок са 
пред ставља њихову легитимну стваралачку о собину. Додаћемо да по стмодерни зам, 
не само  што о спорава идеју „ стандарда“, (пола зећи од оп ште декон струкције),  већ, 
с друге стране, врло  кон структивно  у спо ставља ново поимање динамично сти, ра-
згранато сти и амбигвитета појмова „ стандарда“, кода и контек ста у интертек стуалним 
коре сподентно стима. 
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типликација стваралачког проце са, као и интертек стуалне коре-
сподентно сти. Оваква вр ста по стмодерни стичке декон струкције 
преображава и само поимање уметно сти. Контек ст  значења дела 
 зави си од амбигвитета контек ста његовог на стајања, као и од 
контек ста рецепције. 

Нирман Морањак бамбураћ (nirman Moranjak Bamburać), под 
утицајем Деридиног става, уводи ди стинкцију и змеђу интертек-
стуално сти и алтеритета, које по сматра као интерферентне фено-
мене: 

„На тај се начин у и зучавање књижевно сти уводе два  занимљива 
модела: интертек стуално ст (оно  што тек ст у свом на стајању  захвата 
од других тек стова) и алтеритет (процес који о сигурава укључивање 
тек ста у нове и другачије контек сте у одно су на онај првобитни који 
је утјецао на његово кон ституирање)” (Moranjak Bamburać 2003: 13). 

Интертек стуално ст и алтеритет су интерферентни проце си 
стварања новог идентитета по стмодерни стичког дела. Под појмом 
алтеритета не треба подра зумевати само ауторов однос према син-
хронији и дијахронији у књижевно сти, већ и „објективи стичко“ 
сагледавање соп ственог стваралачког опу са. Интертек стуално ст се 
може тумачити и као о стваривање соп ственог идентитета у алте-
ритету. 

Интертек стуално ст13 се по себно о стварује у делима ерудитне 
по стмодерни стичке про зе, као доминантни наративни  по ступак 
који пред ставља тежњу ка проналажењу „прау зрока“ савреме-
них цивили зациј ских токова. Дакле, процес интертек стуално сти  
у ерудитној про зи по стмодерни зма садржи најмање три етапе: а) 
оживљава се „код“ традиције; б) преображавају се његова  значења 
у контек сту савремене суме и ску ства; в) ствара се амбигвитетни 
по стмодерни стички код као аутономна семантичка категорија, 
не пред стављајући правило које  затвара, већ си стем који отвара 
могућно сти нових интерпретација (уп. Еко 2004: 15). Али, не треба 
створити погре шну слику о по стмодерни зму као правцу који паро-
дира и ру ши вредно сти ра зличитих књижевних традиција. 

13 у овом сми слу, такође, треба споменути и коре спондирајући термин 
интерлитерарно ст, који ви ше упућује на идеје Манфреда Пфи стера и улри-
ха бројха, него на „владајуће“ теорије интертек стуално сти јулије Кри стеве и 
Ролана барта. Најче шће се кори сти у теорији књижевно сти у ужем сми слу 
у којој је погодан  за интерпретативне паралеле двају књижевноуметничких 
дела, док је интертек стуално ст, пре свега термин оп ште семиотике и  зато је 
че шће у употреби, јер може, поред наведених а спеката интерлитерарно сти, 
обухватити и интерференцију уметничког и и звануметничког садражаја.
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Андреас хај сен (andreas huysen) и стиче да се „по стмодерни-
зам не може ви ше ни хвалити ни кудити en bloc. По стмодерно се 
мора одбранити од његових  заговорника и од његових клеветника“ 
(цит. према: хачион 1996: 8). По стмодерни зам, дакле, није догмат-
ске природе, а такође не би требало да пред ставља помодар ство, а 
с друге стране, ни да доживи негативну критику  због доминације 
принципа интертек стуално сти. Први  ра злог  за ступања овог ста-
ва са стоји се у чињеници да теориј ски ставови управо прои стичу  
из плурали зма по стмодерни стичке књижевно сти. Други ра злог 
је е стетичке природе, јер се поетички принципи по стмодерни зма 
примењују на ра зличите начине, који су врло либерални и ви ше 
о значавају опи се релација, него кон ституи сане идеје. Међутим, 
и змеђу ових супротно сти не по стоји полемика, већ плурали зам 
идеја, а  недоречено ст и амбигвитет по стају њихове  легитимне и 
по зитивне о собине.

Идеја оригинално сти у оквирима интертек стуално сти прои-
стиче и из природе по стмодерни зма, у коме semiosis пред ставља 
о сновни стваралачки принцип. Са фило зоф ског станови шта, до-
минантној уло зи интертек стуално сти у по стмодерни зму допри-
неле су идеје релативно сти, ревер зибилно сти, паралели зма и 
циклично сти времена. По стмодерни стички пи сац не проми шља 
и сторију књижевно сти дијахрониј ским, већ симултаним начином. 
у одно су према стварању, књижевно ст по стмодерни зма обједињује 
и стовремено и mimesis и diegesis, praxis, субјекат и објекат, по себно у 
сми слу метатек стуално сти. циљ по стмодерни зма није само мењање 
савременог света, већ промена поимања читавог културно-цивили-
зациј ског тока, са свим његовим палимп се стима. 

Да би смо ближе одредили ве зе и змеђу интертек стуално сти и 
по стмодерни зма, укључићемо у ра зматрање и по стмодерни стичку 
реакцију на вредно сти књижевне традиције уоп ште. Идеја ру шења 
модерни стичких вредно сти у по стмодерни зму по стала је оп ште 
прихваћена хипоте за у науци о књижевно сти од о самде сетих го-
дина дваде сетог века, али је ви ше допринела тумачењу модерни-
стичке поетике, него плурали зму по стмодерни стичке уметно сти. 
На пример, Ми шко шуваковић, у појмовнику По стмодерна (1995: 
125), дефини ше по стмодерни зам у књижевно сти кроз „ра зличите 
књижевне продукције  за сноване на критици и декон струкцији 
модерни стичке књижевно сти и културе, а ра звијане од средине 
 ше зде сетих година“. Овај став треба допунити кон статацијом да је 
реакција на модерни стичка поимања књижевно сти само један од 
а спеката по стмодерни зма. у е сеју „Милорад Павић и змеђу модер-
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не и по стмодерне“, Зоран глу шчевић сматра да је по стмодерни зам 
е стетичко-теориј ска тенденција која још увек није дефини сана, па, 
према томе, садржи мно штво противречно сти14. Поред овог ста-
ва,  значајног  за тумачење природе по стмодерни зма, ипак је нужно 
кон ституи сање и обједињавање поетичких о собина по стмодерни-
зма у науци о књижевно сти - у кохерентнију поетику која би садр-
жала како идејне и  формалне, тако и ак сиоло шке а спекте. Нарав-
но, такво кон ституи сање не би било пре скриптивно, него би имало 
одлике де скриптивне анали зе15. Треба  такође и стаћи да су си стем 
контра ста и парадокс у самом корену децентрали зовани, пред-
стављајући полифонију по стмодерни стичких тенденција, где се 
 због саме његове природе и змиче дефини сано сти, а свака дефини-
ција нужно тежи логоцентри зму. 

И стицање контрадикције и парадок са у свим елементима ствара-
лачког проце са, као и рецепције, по стаје оп штеприхваћени сегмент 
теорије по стмодерни зма. Зато у студији Поетика по стмодерни зма, 
Линда хачион (1996: 202) и стиче да „по стмодерни стичка уметно ст 
није толико дво сми слена, колико је подвојена и противречна“.  Тре-
ба ипак допунити овај оп шти став, имајући у виду у зроке природе 
по стмодерни зма. Наиме, унутра шња противречно ст по стмодерни-
стичке књижевно сти управо прои стиче из њене амбигвитетне 
и интертек стуалне природе. у поли семично сти и амбигвитету  
интертек стуално сти, при сутна је, с једне стране, селекција  значења, 
а с друге, тоталитет – универ зум дела као свеобухватно ст која ства-
ра а социјативне могућно сти тумачења дела.

1.2.2  цитатни по ступак – ек сплицитни вид  
интертек стуалности

цитатно ст је до те мере у својена као иманентна одлика по-
стмодерни зма, да се ра звила у цитатологију, као по себну ди-
сциплину у оквиру науке о књижевно сти, а,  шире по сматрано, 
по стала је и културоло шки феномен савременог доба. Зоран Кон-
стантиновић (2002: 40), у студији Интертек стуална компарати-

14 уп. глу шчевић, З. Милорад Павић и змеђу модерне и по стмодерне, пројекат „Ра стко“, 
http://www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/knjiz_portret/12_pkp_gluscevic.html, 21. 8. 2010.

15 Недовољна дефини сано ст поетичких ставова по стмодерни зма са свим је и ра зумљива, 
јер је по стмодерни зам правац у кон ституи сању, одно сно пред ставља актуелни  проце с. 
За савремене проучаваоце књижевно сти, његово дефини сање је отежано и  због недо-
статка ди станце од самог предмета, као и  због плурали стичких тенденција у по-
стмодерни зму. Такође, врло је могућа и подела по стмодерни зма на мање стил ске прав-
це.
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стика на зива цитат „културоло шким метатек стом“,  због универ-
зално сти и флек сибилно сти његове употребе. 

у теорији цитатно сти, одно сно у цитатологији, по стоје два 
о сновна супрот стављена поимања цитата. Прво,  шире схватање, 
одно си се на  ше зде сете и седамде сете године дваде сетог века и 
на кон ституи сање теорије интертек стуално сти, које је, како смо 
напоменули, било ба зирано на оп штим семиотичким анали зама. 
јулија Кри стева, на пример, на зива цитатом свако  под сећање на 
други текст. шире поимање је пре свега, имало по зитивну уло-
гу у и стицању доминантне улоге цитатних по ступака у модерној 
књижевно сти. Ипак, на тај начин је доведена у питање употреба 
врло кори сних компаративних појмова утицаја и паралела. шире 
поимање, дакле, не може се кори стити у анали зама ди стинкције 
и змеђу ра зличитих а спеката преу зимања, или пак преображаја 
прототек ста, пре свега,  због своје оп ште семиотичке природе. уже 
поимање цитата, с друге стране, кори сније је  за детаљнију анали зу 
конкретног прототек ста и интертек стуалних ве за у белетри стици. 
Зоран Кон стантиновић (2002: 9) предлаже да се „у овом случају не 
говори о цитатима, већ о индикативима као ме стима која у тек-
сту на ма који начин ука зују на његову пове зано ст са другим тек-
стовима“. Кон стантиновић овом ди стинкцијом  преци зира не само 
појам цитатно сти, него и само поље проучавања цитатологије. 
Индикатив16, преу зет, пре свега, из  теорије синтак се, ука зује и на 
„ суге стивну“ природу интертек стуалних ве за и детаљније одређује 
природу цитатно сти у интерпретацији књижевног дела. 

цитатни по ступак у књижевноуметничком делу дефини шемо 
као до словно прено шење одломка другог тек ста, са или без на-
вођења његовог порекла, при чему може доћи и до промене  значења 
које тај одломак садржи у прототек сту, у  зави сно сти од споља шњег 
и унутра шњег контек ста дела.

Наводећи и звор цитата, аутор тежи ка ек сплицитнијем от-
кривању суге стије  значења, као и реафирмацији прототек ста. 
цитатно ст тако у спо ставља двојно ст идентитета и алтеритета. С 
друге стране,  и зо стављање навођења и звора о значава ауторов сло-
боднији однос према традицији. Аутор се одно си према цитату17 

16   Лат. indicativus - пока зни (или и зјавни) глагол ски начин.
17 Као  што, на пример,  Џејмс Џојс (james joyce) у улик су (итал . прев. цит. стр. 51.) ци-

тира Ари стотелову ми сао  из дела „О ду ши“, („de anima“, vii, 30а): „За што провидно? 
Провидно, непровидно“. По ми шљењу умберта Ека, у овом Стивеновом монологу по-
степено  се Ари стотелове „уредне репартиције аргумената претварају у вр сту непреки-
дног тока, у којему ствари и идеје губе своју фи зиономију и по стају конфу зне, дво сми-
слене, дволичне“ (Еко 1965: 265). 
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првобитно као емпириј ски читалац; даље, по стаје коаутор, тран-
спонујући га у нови темат ско-мотив ски контек ст и на тај начин 
вр ши његову интерпретацију. Трећи корак пред ставља аутор-
ски преображај  значења цитата, ограничавајући га у одређеним 
функцијама које по седује структура тек ста, понекад селектујући 
и његова мање доминантна  значења, али и отварајући поља  за 
нове а социјације, које че сто и сам нема у виду у стваралачком по-
ступку, а које су ап солутно равноправне са његовим интенција-
ма, уколико то до звољавају интенције дела. Тако пи сац преобра-
жава традицију, про ширујући је и ску ством савремене културе, 
че сто се чак и сукобљавајући са традиционалним, канон ским, 
 затвореним си стемима. Наиме, цитат у по стмодерни стичком тек-
сту, иако је прене сен до словно, не мора бити директно ве зан  за 
„о сновна“  значења прототек ста, чак може, у  зави сно сти од контек-
ста дела, садржати битно ра зличита, па чак и супротна  значења, од 
оних које по седује у „и зворнику“; његов сми сао  зави си, пре свега 
од ра зличито сти контек ста употребе, као и од међуконтек стуалних 
ве за прототек ста и новог, по стмодерни стичког тек ста. у једном по-
стмодерни стичком делу не мора по стојати одређени владајући код-
контек ст18, по коме би се интерпретирале његове интертек стуалне 
ве зе. у овом си стему, цитатно ст је о стварила доминантну улогу у 
полифонији по стмодерни зма, као природни и зраз амбигвитетног 
поимања књижевно сти.

у овој вр сти по стмодерни стичке аутопоетике, читалац има уло-
гу која се са стоји из пет етапа: препо знавања прототек ста, селекције 
функције  значења које цитирани одломак по седује, интерпретације 
коре сподентно сти тек ста и прототек ста (као главна етапа), као и 
могућно сти читаочевог „коаутор ства“, под у словом да такав дија-
лог сугери шу интенције дела у отворено сти према ра зличитим кул-
турним кодовима. у проце су рецепције, доминанту улогу о стварује 
сума читаочевог и ску ства, одно сно његово енциклопедиј ско  знање. 
Појам   знања по шицовом (alfred schütz) ми шљењу „обухвата све 
вр сте вјеровања: од неутемељенога, слијепог вјеровања, од претпо-
ставке пуке  шан се или вјероватноће, до повјерења у емпириј ску 
и зве сно ст)“ (шиц 1971: 201). у овом ставу, дакле подра зумева се 
нај шири  обухват много ви ше од чињеничног и „проверљивог“ ко-
херентног си стема,  што би се могло итекако применити на поли-
фонију по стмодерни зма, који и не тежи објективно сти, већ субјек-
тивној оп што сти. Наравно, шицова идеја је, пре свега, културоло-

18 Под појмом код-контек ст подра зумевам кохерентан си стем  значења тек ста, који чита-
оцу  пружа „ смернице“ и суге стије у правцу до следно сти његове интерпретације. 
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шке природе, па би у интерпретацији књижевно-уметничких 
дела по стмодерни зма морао бити укључен „међуконтек стуални“ 
а спекат  значења, као и интерференција објективних и субјектив-
них  ауторових и читалачких ставова. На тај начин се у спо ставља 
у склађивање ауторовог и  читаочевог „кода“,  што никако не  значи 
ограничавање читаочеве слободе интерпретације, већ у смеравање, 
али и  под стрек за проналажење нових  значења дела. 

у по стмодерни зму по стоји уверење да је цитатни по ступак 
илуминативни, одно сно стваралачки, код кога је битнији преобра-
жај цитата, као и оригинална употреба цитата у новом контек сту, 
у стварању „вла стите културе и вла ститог читалачког и ску ства“ 
(tolić-oraić 1990: 44). Илуминативни цитат19 је  за ступљен у књи-
жевно-уметничком делу, јер но си „печат ствараоца“ и преобра-
жај прототек ста у новом контек сту20, И зра зито фреквентна упо-
треба цитата (у по стмодерни зму) има ра зличите у зроке: од идеје 
ко смополити зма, ерудиције, универ зално сти и „ свевремено сти“ 
књижевно сти, до декаденције модерне културе. Да би слика савре-
мене књижевно сти била још комплек снија, треба и стаћи да ови 
у зроци ни су у одно сима бинарних опо зиција, већ су амбигвитетни 
и че сто су обједињени у једном књижевноуметничком делу. у овим 
одно сима  садржан је корен ски парадокс по стмодерни зма, који ви-
ше дола зи до и зражаја, ако пи сац тежи ка отворено сти  значења, не 
и ска зујући једин ствен став, већ по сматрајући своје време, као и 
традицију, из критичко–аналитичке по зиције, све стан полифоније 
и непрекидног  преображаја света. 

шире по сматрано, процес цитатно сти, одно сно пове зивања 
тран спонованог одломка прототек ста и  значења које он по седује у 
новом тек сту, о стварује се сваким новим читањем, пре свега  због 
промене споља шњег - социјалног, културног и и сториј ског контек-
ста, тако да у делу оп стају универ зални - „ свевремени“ семантички  
и е стет ски а спекти, а мењају се аутор ске пер спективе које припа-
дају времену стваралачког проце са.

И стичемо да цитат не мора бити само са ставни део, ин спирација 
или повод новона сталог тек ста. у о светљавању соп ствених, че сто 

19 Подела  цитата  Дубравке Толић-Ораић на илуминативни и илу стративни, кори сна је 
у семиотици као оп штој ди сциплини, али у савременој теорији књижевно сти предмет 
проучавања је, пре свега илуминативни цитат, па самим тим ова ди стинкција пред-
ставља  circulus in demonstrandum у анали зи цитата конкретног књижевноуметничког 
дела у по стмодерни зму.

20 Док је илу стративни цитат, који се директно по зива на  значење прототек ста, погодан 
 за прика зивање и зван-уметничког садржаја. По себну комплек сну творевину чини спој 
илу стративних и илуминативних цитата у једном књижевно-уметничком делу. 
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и авангардних идеја, аутор се може по служити и селекцијом књи-
жевне традиције - делом прототек ста који ће читати и преобра-
зити на нов начин. цитат, дакле, може бити у функцији  коментара 
новона сталог, оригиналног тек ста и тако створити специфичну, по-
стмодерни стичку вр сту негације дијахрониј ског поимања и сторије 
књижевно сти, у спо стављајући   циклични и ревер зибилни  од-
нос према традицији. На тај начин се дефинитивно ру ши идеја 
линеарно сти и сторије књижевно сти. Аутоцитат, опет, пред ставља  
специфичан облик преи спитивања и модификације соп ственог 
стваралачког опу са. Аутоцитат може бити модификован кроз коре-
сподентно ст  значења ра зличитих дела једног аутора, чинећи по-
себни симболички си стем. Поједина  значења из дела једног  аутора 
че сто могу пред стављати и путоказ у интерпретацији његових дру-
гих дела, али, такође, у по стмодерни зму могу о значавати дијалог, 
преображај, па чак и одбацивање првобитних идеја. Тако на стају 
привидни, али и корен ски парадок си у оп штој слици стварала-
штва. Аутоцитатно ст21, с друге стране, обогаћује  значења дела у 
сми слу динамично сти контек ста. Претходна дела једног пи сца на 
тај начин у спо стављају дијалог са  књижевном традицијом у одно-
су у новона сталом делу.

у случају пародије, па и траве стије, када аутор цитатом, који 
употребљава у новом контек сту, ру ши или карикира одређену 
поетику, чак и тада можемо говорити о специфичној вр сти утицаја, 
(ре)акције, јер се негацијом одређених поетичких принципа они 
ипак на тренутак поново при зивају. Природа по стмодерни стичких 
тенденција  зави си, пре свега, од вр сте традиције коју преображава, 
као и од интерференције и начина о стваривања  врло флек сибилних 
по стмодерни стичких ставова22.

Чак и само тран споновање цитата у новом тек сту о значава по-
ступак његове реинтерпретације. Прво, самим чином и здвајања 
из прототек ста, треба по сматрати одломак не као сегмент, већ као 
микроцелину која репре зентује читав прототек ст у другом тек-
сту. цитирањем одломка прототек ста23, одно сно, формалном и 
семантичком селекцијом, могу се „активирати“  значења која ни-
су припадала доминантним семантичким а спектима у прототек-
сту, те се тако може и звр шити процес њихове актуели зације у по-

21 Такође, један од облика наративне ми стификације пред ставља п сеудоцитат, који су-
штин ски о значава прикривени аутоцитат.

22 Док је у авангардним правцима до  ше зде сетих година дваде сетог века ова ми сао о стала 
прикривена, (па чак и непри зната од стране вођа књижевних покрета), у по стмодерни-
зму је по стала ек сплицитна поетичка одлика.

23 На пример, Милена Стојановић (2004: 213-229) наводи следећу схему: подтек ст 
(прототек ст) ---- интек ст (цитат) ------ вла стити тек ст.
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стмодерни стичком делу. упоредо са формалним а спектима, у овом 
проце су се преображавају и идејни а спекти прототек ста. На тај 
начин се ствара специфични тек ст у тек сту: одломак прототек ста, 
пре свега, мења своје  законито сти форме; сегмент прототек ста по-
стаје амбигвитетан тако  што формално и семантички кре спондира 
са полифонијом  значења по стмодерни стичког тек ста. 

Закључујемо да фреквентна употреба цитата у по стмодерни зму 
не пред ставља имитативно при зивање традиције, већ управо њен 
преображај, (пре свега у претварању дијахрониј ске систематично-
сти и припадно сти ра зличитим епохама) у синхрониј ско, симултано 
поимање традиције. цитатним по ступком могу се и стовремено 
при звати уметничке специфично сти од почетка цивили зације до 
савременог доба24, и тако  бити при сутне у једном свевидећем, 
универ залном времену – у органи зованом хао су по стмодерни зма. 
Аутор, такође, може вр шити и адаптацију цитата у  зави сно сти од 
својих идејних ставова, тако  што ће цитат пренети у нови унутра-
шњи контек ст. Ова вр ста комбинације у по стмодерни зму  сматра 
се аутентичном, чак и оригиналном у најви шем ак сиоло шком 
сми слу. цитатно ст тако по стаје привилегија по стмодерни зма, 
привидно парадок сално, пред стављајући сред ство у тражењу новог 
уметничког и зра за.

1.3 Метатек стуално ст и по стмодерни зам
Проми шљање о природи интертек стуално сти, дакле, нужно 

пред ставља и проми шљање о природи самог тек ста – метатек стуалну 
димен зију која чини иманентну одлику поетике по стмодерни зма у 
новој ви зији аутономије књижевно сти, у којој тек ст по стаје свет, а 
свет се преображава у тек ст. један од главних циљева савремених 
проучавања књижевно сти пред ставља тумачење природе и сврхе 
метатек стуалних а спеката. Жерар Женет (gérard genette) дефини-
ше метатек стуално ст на следећи начин:

„Ту свр ставам под појмом метатек стуално сти (на сталом по моделу 
је зик/метаје зик) тран стек стуални однос који пове зује коментар са 
тек стом којег коментари ше: сви књижевни критичари, већ вековима, 
стварају метатек ст, а да то и не  знају “ (Женет 1985: 189)25. 

24 Најлеп ши хвало спев цитатном по ступку и зрекла је бугар ска пе сникиња Марина цве-
тајева, која свет на зива само једним прелепим цитатом.

25 у овом ставу Женет вероватно а социра на сми сао модела – је зик/метаје зик,  при сутан 
у подели чувеног ру ског формали сте, Романа јакоб сона (roman jakobson), на четири 
елементарне функције је зика: референцијалну (комуникативну), поет ску, фатичку и 
метаје зичку, која је о ставила утицај на целокупну структурали стичку ми сао.
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Обједињавање поет ске и метаје зичке функције је зика пред-
ставља функцију метатек ста у уметно сти по стмодерни зма, док се 
уједно нагла шавају и имплицитни елементи метатек стуално сти у 
уметничком на слеђу. Женет по сматра метатек стуално ст као рела-
цију, одно сно имплицитно и као процес који може обухватити и 
уметничке и вануметничке тек стове. Метатек ст26, дакле, тежи да 
у спо стави идејну, формалну и семантичку универ зално ст кому-
никације тек ста и подтек ста,  че сто е сеји стичким, па и књижевно-
теориј ским моду сом у оквиру уметничког дела. Поетички а спекти, 
сходно својој природи, по седују метатек стуално ст као своју има-
нентну одлику и најче шће су у функцији оквира семантичких 
а спеката27. 

По што по стмодерни зам нема једин ствену поетику, метатек-
стуални коментар се може сматрати и специфичном вр стом ства-
ралачког „манифе ста“. Метатек стуално ст ра светљава процес ства-
рања, обја шњава формалне а спекте, и пред ставља увод у темат ску 
и идејну димен зију дела. Тема по стмодерни стичког дела може по-
стати проми шљање о природи уметно сти. По ми шљењу Драгана 
Илића, „метатек стуално ст пред ставља ек сплицитни или импли-
цитни коментар на други тек ст“ (Илић 2006: 242). Метатек стуално-
ст пред ставља синхроницитет „идентитета“ и „алтеритета“ у књи-
жевном делу. Поет ска интерпретација прототек ста тако може  по-
стати доминантни мотив књижевног дела28, а метатек стуално ст 
при том ек сплицитно у том случају коре спондира са иманентним 
а спектима интертек стуално сти. 

Метатек стуално ст у по стмодерни зму, не само  што преи спитује 
традицију, већ вр ши и непре стано преи спитивање соп ствених по-
етичких принципа. у овом сми слу, метатек стуално ст је у функ-
цији „оквира“ који сугери ше одређене интерпретативне токове, а 
су штин ски апелује на сарадњу, па чак и на коаутор ску улогу чи-
таоца. Ставови у метатек стуалним алу зијама, „прегледима“ тради-
ције и ремини сценцијама, могу пружити читаоцу суму ба зичних 

26 уоп штени став о природи и функцији метатек стуално сти  за ступа Павао Павличић, 
имплицитно укључујући у појам метатек стуално сти и целокупно научно бављење 
књижевно шћу (Павличић 1993: 110). Ово схватање свакако на по зитиван начин и стиче 
улогу метатек стуално сти у по стмодерни зму, али у на шем раду нећемо подра зумевати 
метатек стуално ст у  ширем схватању, него, пре свега, као спој теориј ског и уметничког 
ди скур са у књижевноуметничком делу.

27 Морају се, међутим, у зети у об зир и њихове ра злике које се са стоје, пре свега, у 
специфично сти одно са  према прототек сту.

28 у овом сми слу, метатек стуално ст не пред ставља само дијалог са књижевно шћу и нау-
ком о књижевно сти, већ у спо ставља нову фило зоф ску и метакритичку  димен зију. 
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пред знања  за тумачење дела29. Ра звојем по стмодерни зма, такође, 
метатек стуално ст добија  значење интерференције теориј ског и 
уметничког ди скур са. Од универ залне, али ипак имплицитне 
о собине књижевно сти, метатек стуално ст је у по стмодерни зму по-
стала једна од доминантних поетичких одлика.

у интерференцији поетичких и семантичких а спеката дела, 
пи шчев коментар одломка преу зетог из прототек ста пред ставља 
најек сплицитнији вид споја интертек стуално сти и метатек-
стуално сти. Аутопоетички ставови у виду прикривеног метатек-
стуалног а спекта на ек сплицитан начин30 и зражавају оп се сију 
плурали змом идеја у по стмодерни стичкој књижевно сти31. Наиме, 
метатек стуални коментари у књижевноуметничком делу далеко 
ви ше утичу на поетику по стмодерни зма него  што су то учиниле 
многобројне књижевно-научне студије. Ставови, појмови и идеје 
метатек стуално сти преплићу се са сликовном-метафоричном при-
родом белетри стике, чинећи си стем који пронала зи су штину једи-
но у универ зуму уметно сти, а с друге стране даје сми сао свету у 
коме ег зи стира, као један од нај значајнијих видова људ ског духа. 

Метатек стуално ст о стварује своје доминантне принципе у еру-
дитној про зи по стмодерни зма, која обухвата синхроницитет најра-
зновр снијих а спеката књижевног на слеђа. Ерудитна по стмодерни-
стичка књижевно ст уводи метатек стуално ст као уметнички по-
ступак ко смополит ског одно са према традицији, у спо стављајући 
синхроницитет ра знородних поетика. Ерудиција пред ставља има-
нентну одлику метатек стуално сти. Метатек стуално ст о значава 
непрекидни пи шчев монолог о природи књижевно сти, који се по-
степено, у комуникацији са читаоцем, претвара у  дијалог са култу-
ром и цивили зацијом. у времену које не по седује једну владајућу 
књижевну „идеологију“, метатек стуално ст  за ступа једин ство у ра-
зличито сти, чија је по зитивна страна свакако слобода стварања, 
одно сно,  критички и полемички начин ми шљења.

29 Треба и стаћи да је по стмодерни зам оп седнут мењањем и сторије и и стицањем мотива 
тајних  знања. Такође, треба преци зирати ову кон статацију ставом да метатек стуалност 
у по стмодерни зму најче шће пред ставља тран споновање теориј ског ди скур са у књи-
жевноуметничком делу.

30 Метатек стуални а спекат такође може пред стављати и коментар соп ственог тек ста – 
претек ст.

31 један од доминантних ра злога  за ступљено сти метатек стуалне димен зије у по стмодерни-
зму, с друге стране, нала зи се управо у непо стојању кохерентне, по стмодерни стичке 
поетике, те стога аутор непре стано тежи самокритици, од формалног, преко темат ско-
идејног, до ак сиоло шког а спекта.
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1.4   Синте за и  закључни ставови о поимању проце са 
интертек стуално сти 
Закључујемо да је појам интертек стуално сти комплек сан при-

мер амбигвитета појединих о собина његових генеричких и модал-
них дефиниција. Ра злог је у све  ширем садржају који овај феномен 
поприма у савременој науци о књижевно сти. Теорије одређивања 
обима и функције појма интертек стуално сти могу се поделити 
на два о сновна схватања:  шире – по коме сваки тек ст пред ставља 
интертек ст, и уже – које преци зира по стојање  „ сигнала“ у тек сту, 
одно сно ек сплицитног или имплицитног упућивања на други тек-
ст, у дијалогу са читаоцем. шире схватање је погодовало почеци-
ма кон ституи сања појма интертек стуално сти (у теориј ској ми сли 
јулије Кри стеве и Ролана барта), да би се и стакао  значај овог фе-
номена у књижевно-уметничком делу, које увек води дијалог са 
традицијом, и како би се обја снила природа његове оп ште пара-
дигме32. Даље, било је неопходно створити овај  појам у функцији 
де скрипције феномена у тумачењу књижевно сти који су од антике, 
па до  ше зде сетих година дваде сетог века, о стали на имплицитном 
нивоу. 

Међутим,  шире схватање интертек стуално сти33, има и своја 
методоло шка ограничења. Ова теориј ска претпо ставка о природи 
сваког тек ста као интертек ста створила би кри зу науке о књижевно-
сти и отворила нере шиве дилеме:  за што би, у том случају, интертек-
стуално ст требало тумачити као по себан феномен, и на који начин 
се може дефини сати специфична интертек стуална компонента јед-
ног тек ста који је су штин ски – интертек ст? Пре свега, ако у потпуно-
сти и зједначимо тек ст са (интер)тек стом, тиме ни смо обја снили ни 
један појам, крећемо се у „ зачараном кругу“, дајући  за у зврат само 
једно одређивање кон ститутивне о собине комуникације међу тек-
стовима. Па чак и у том случају, треба напоменути да су првобит-
не теорије интертек стуално сти ви ше по сматране из пер спективе 
у смерено сти на семиологију, него на теорију књижевно сти у ужем 
сми слу (концентри сану на литерарно ст у тек сту),  што је донекле и 
ра зумљиво, с об зиром на то да је термин на стао у новије време, (у 
правцу структурали стичких и по ст структурали стичких оријента-

32 Такође, многи и звори у књижевној традицији, при сутни у по стмодерни зму, припа-
дају „ затворенијим“ семиотичким си стемима, па према томе, по седују и другачије 
 законито сти интертек стуалних по ступака. 

33 Доминантна по ст структурали стичка теорија, која  заговара  шире схватање интертек-
стуално сти, бави се ви ше појмом тек ста, тран стек стуално сти (кованица Жерара Же-
нета) и  уметничку и вануметничку природу тек ста сматра равноправном.
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ција), али, поред ове оп ште парадигме, треба обратити пажњу и на 
формалне, као и на семантичке специфично сти прототек ста. Ло-
гично је, с друге стране, да ако већ по стоји префикс интер (и з)међу, 
онда је тај појам подређен и зворном појму без префик са.

И стичемо да треба ра зликовати ек сплицитну интертекстуал-
ност као аутопоетички по ступак, где аутор ским интенцијама тек ст 
по стаје интертек ст у употреби ра зличитих алу зија, парафра за или 
цитата, од имплицитне интертек стуално сти, која сеже до ауторо-
вог не све сног дијалога са књижевном традицијом. Сваки тек ст не 
мора бити и интертек ст, али сваки (интер)тек ст нужно је сте (ди-
намички) тек ст, са својим иманентним  законито стима, па га у том 
сми слу треба сматрати комплек сним проце сом кога ћемо поделити 
на неколико етапа:

1. Процес стварања књижевног дела:
а) Ауторова све сна или не све сна селекција другог тек ста.
б) Тран споновање у  нови тек ст.
в) Промена његове функције у новом тек сту, а самим тим и у 

новом контек сту који се тиче одно са према интенцији аутора.
г) Промена „ старог“ тек ста; пи шчева суге стија, тежња ка отво-

рено сти  значења и читаочевој сарадњи. Ова етапа је ек сплицитно 
 за ступљена у савременој уметно сти.

2.Процес симултане рецепције34:
а) Читаочево све сно или не све сно, делимично или потпуно 

препо знавање прототек ста. 
б) Препо знавање одно са прототек ста и интертек ста, које суге-

ри ше тек ст, а не мора у свим а спектима  значења бити подударно са 
пи шчевим интенцијама. 

в) Читаочева стваралачка улога, која обухвата „прои зводњу“ 
 значења тек ста и мењање контек ста35.

3.Процес метаморфо зе рецепције
Књижевноуметничко дело, у коме поетички и семантички 

а спекти интертек стуално сти  зау зимају доминантну улогу,  захтева 
читаочево коаутор ство које тежи поимању имплицитних, сугери-
саних  значења, јер „ сарадничка“ улога читаоца у постмо дерни зму 
подра зумева и слободу читаочевог стварања семантичког контек-
ста. у овом проце су читалац прола зи кроз све фа зе као у симулта-
ној рецепцији, с  тим  што битне факторе пред стављају актуелно ст 

34 Под овим појмом подра зумевамо однос читаоца према новона сталом делу.
35 Ова етапа је по себно  за ступљена у концепцији „отвореног дела“ умберта Ека, која је 

директно утицала на целокупну књижевно ст по стмодерни зма.
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гледи шта и суге стије аутора, теме, како тек ста, тако и  прототек ста.  
С друге стране, у духу времена рецепције, могу бити створена и 
нова  значења интертек стуалних а спеката, тако да се по стмодерни-
стичко дело непрекидно преображава.
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dušanr.Živković
ThenoTIonofInTerTexTuALITy

summary
 The purpose of the paper is represented through the analysis of the genesis, nature 

and function of the process of intertextuality. The analysis is going in two directions: 1) in the 
diachronic dimension – it ranges from the first theories of intertextuality to the poetics of post-
modernism; 2) in the synchronic dimension – it includes multi-layered communication among 
the author, reader (co-author) and text exposed to the incessant semantic metamorphosis. a 
broader perception of intertextuality is observed in this context, and according to this perception 
– each text represents an intertext; the narrower conception is also included within our observa-
tion, and the conception itself precisely defines the creation of intertextual relations by means 
of ’signals’ given throughout the text, in terms of an explicit or implicit reference to another text 
in a dialogue with the reader. Therefore, while the broader conception of intertextuality is more 
appropriate for a description of the general paradigm, the narrower conception of intertextuality 
has a more precise function within the analysis of the concrete intertextual aspects in a literary 
work of art.

Прихваћено за штампу јула 2010. 
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оСеиЗМогРАфиМАСТВАРНоСТии
поДВиЖНиЧКоМЧиТАњу

Ду шан Иванић, Књижевна периодика срп ског реали зма, 
Ин ститут  за књижевно ст и уметно ст, Матица српк са, 

београд, Нови  Сад, 2008.

По стоје многобројни ра зло зи да се књига Књижевна периоди-
ка срп ског реали зма не напи ше. Све је тако далеко од уобичајених 
„лаких“ почетка и страживача који је у радној соби са критичким 
и здањем пред собом. грађа није на једном ме сту нити је сачува-
на у потпуно сти – у горој варијанти и згубљени су сви бројеви, у 
бољој – само одређени. Ако се људ ској немарно сти и случају дода и 
бомбардовање Народне библиотеке – и страживачки напор уме сто 
ка директној интерпретацији преу смерава се ка рекон струкцији. 
Пут  заобила зан и дуг. Те шка при ступачно ст сачуване грађе од 
и страживача  захтева и време и про сторна и зме штања од једне биб-
лиотеке до друге у потра зи  за и згубљеним тек стовима. Пронала-
жањем ча сопи са и комплетирањем годи шта не  завр шава се при-
премна фа за рада. Неретко, нарочито у хумори стичко- сатиричним 
ча сопи сима, прило зи су или анонимни или под п сеудонимом. По-
пис имена,  шифара и п сеудонима открива авантуру читања, атри-
буцију, која је претходила анали зи грађе. Импре сиван је нарочито 
попис Змајевих п сеудонима и  шифара (неких од раније по знатих, 
неких откривених), којих има преко сто.

Други ра злог  за оду стајање лежи у обимно сти грађе. Она се не  
може  ваљано и шчитати у једном и страживачком  зано су. Проуча-
вање четвородецениј ске ча сопи сне продукције  захтева и децениј-
ску по свећено ст. Књижевна периодика срп ског реали зма плод је 
дугогоди шњег Иванићевог рада  прво у оквиру пројекта И сторија 
срп ске књижевне периодике, који је покрену Ин ститут  за књижевно-
ст,  затим у току и зраде доктор ске ди сертације прерађене и публи-
коване под на словом забавно-поучна периодика срп ског реали зма, а 
 затим и кроз  за себна и страживања одређених ча сопи са. 
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Трећи обе схрабрујући ра злог лежи у самој природи ча сопи са – 
у њиховој ефемерно сти. Они су о сми шљени да трају из броја у број 
– њима се  заправо тренутно бавимо (њихов ра злог по стојања је-
сте управо актуелно ст – опис ча са), а у тренутку њиховог на станка 
можемо их ( што најче шће чинимо) читати фрагментарно. Зато је 
пи сање синтетичке студије о периодици срп ског реали зма попут 
у зводног пливања, читање на супрот и упркос јаким струјама – чи-
тати као целину и уз то још уоп штавати оно  што је по својој бити 
ди спер зивно, ра знолико, пре зентоцентрично и у том сми слу тре-
нутачно. Ако је темат ска и жанров ска ра зуђено ст карактери стика 
сваког ча сопи са, онда се може  зами слити прогре сија ди спер зије 
свих прилога у ча сопи сма које је аутор монографије и шчитао. у 
Попи су на слова периодичних и здања набројано је преко 350 ча сопи-
са, било оних који су  за себно обрађени, било оних који су доведени 
у неку поредбену ве зу са периодиком срп ског реали зма. С об зиром 
на најче шћу страначку и скључиво ст читалаца који су били савре-
меници ових ча сопи са, није претерана тврдња да је њихов најревно-
снији читалац не онај који их је читао у тренутку и злажења, већ 
онај који је пи сао монографију о њима у времену у коме они ви ше 
ни су актуелни.    

Четврти обе схрабрујући ра злог такође лежи у самој природи 
ча сопи са који су и стовремно и  целина (једин ство тек стова које 
уређује један човек), али и „ скуп целина“ (потпуна морфоло шка 
само стално ст прилога). Ча сопис је дакле и контек ст који утиче на 
 значење прилога, али и ме сто (медиј) који не утиче. То подра зумева 
једну „амбивалентну“ и страживачку по зицију – неку вр сту непре-
стане опре зно сти у доно шењу  заводљиво уоп штавајућих судова о 
ча сопи су као целини, као и слободу „оти скивања“ од малих целина, 
прилога од којих се он са стоји. Код Иванића као да једна вр ста чи-
тања држи на у зди ону другу – овако „контроли сано“, унутар себе 
субвер зивно читање  за по следицу има двовалентно ст саме студије 
- она је и  књижевнои сториј ска студија и лек сикон. Њоме се стиче 
целовит увид у књижевну периодику срп ског реали зма као и фра-
гментарни увид у одређене „одреднице“ – појединачне ча сопи се, 
прилоге, дају се уреднике, сараднике, портрети аутора и сл. Зна-
чај Иванићеве студије је управо у њеној двовалентној природи, у 
смењивању индуктивног и дедуктивног при ступа,  библиограф ских 
беле шки, каталога, попи са  и аналитичко- синтетичких коментара. 

Те шкоће по стоје и у одређењу времен ских међа ша будући да су 
ча сопи си че сто одражавали хетеропоетично ст доба. Реали стичких 
прилога било је и у протореали стичкој Матици или Вили, као и у 
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по стреали стичком периоду (нпр. Матавуљеви тек стови у  Срп ском 
књижевном гла снику, промена уређивачке концецпије у Бо сан ској 
вили),1 али аутор предно ст даје периоду доминације реали стичке 
норме и ча сопи сима преко којих се та доминација о стваривала. То 
су ча сопи си кој су и зла зили 70-их, 80-их и 90-их година 19. века, де-
лимично и у првој деценији 20. века.  На зиви поглавља ра зоткривају 
план студије, начин „овладавања“ ра зновр сном грађом: „Оно  што 
је и згледало или хтјело бити не сводљиво, лично, ра зличито, на шим 
уоп штавањем по стаје једна морфоло шка, семантичка, жанров ска 
или књижевнои сториј ска кла са.“(434) Иванић уједињује  хроноло-
шку и типоло шку кла сфикацију и сву грађу ра звр става у  ше ст це-
лина: 1.Књижевно-научна периодика, 2. Књижевна периодика, 3. 
забавно-поучна периодика, 4. Мје шовите вр сте, 5. Календари и 
годи шњаци, 6. Књижевно ст у политичкој  и политичко-књижевној 
периодици.

унутар сваке целине ча сопи си су хроноло шки ра звр стани 
и појединачно опи сани  и то по одређеном плану:  а) кратак 
библиограф ски опи с, б) уводна студија о ча сопи су, в) анали за  нај-
за ступљенијих жанрова/тема/рубрика. Тако на пример опис ча-
сопи са отаџбина са стоји се из а) библиограф ске беле шке, б) уоп-
штеног прика за ча сопи са у којем се одређује његов књижевнои-
сториј ски  значај, и зно се подаци о уреднику, сарадницима, прет-
платницима, идеоло шкој оријентацији и в) поглавља по свећних 
ра зличитим типовима прилога. у поглављу Про за Иванић уочава 
концентрацију великог броја,  за реали зам најрепре зентативнијих 
приповедних и романескних тек стова, и  за ступљено ст свих фа за/
модела срп ске реали стичке про зе – у отаџбини су објављивали 
шапчанин, Игњатовић, љуби ша, гли шић, Ла заревић, Ве селиновић, 
Матавуљ, Ну шић. За ра злику од доминације домаћих реали стичких 
про зних облика, у поглављу Преводна про за уочена је отворено ст 
према ра зличитим традицијама - од романти зма, реали зма до мо-
дерне. Преводе се: Пу шкин, Тол стој, Манцони, брет харт, Мопа-
сан. у поглављу  Пое зија по  значају су и здвојени ђура јак шић,  В. 
Илић,  као најплоднији Владимир М. јовановић, од пе сника старије 
генерације јован Илић.  епика у стиху  је  за ступљена кроз радове 
јована Илића,  Стевана Каћан ског, Николе В. ђорића, Драгомира 
бра зака, а по  значају су и здвојене  пе сме  Воји слава Илића Рибар, 
Милева и у самљени гробови.  Преводна пое зија је  за ступљена кроз 

1 О смењивању реали стичких културих обра заца и књижевних идеја у периодици 
и стварању модерне в. Ве сна Матовић, Срп ска модерна, Ин ститут  за књижевно ст и 
уметно ст, београд, 2007. 
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лирику Арио ста, гетеа, Ламартинија, Поа, а превод Пу шкиновог 
Јевгенија оњегина је препо знат као „први потпуни и релативно 
у спио превод на срп ски“. у поглављу Драм ски облици набројани су 
прило зи од малог  значаја, преко драма награђиваних на конкур-
сима Матице срп ске, популараних драма Мило ша цветића или 
Милована гли шића, до радова Драгутина Илића који су „ сачували 
свој књижевнои сториј ски  значај“.  у поглављу наука о књижевно-
сти/Књижевна критика /По зори шна критика пред стављена је ра-
знолико ст критике која се тицала ра зличитих подручја и која је ча-
сопи су давала „енциклопедиј ски ефекат ревије  за сва актуелна пи-
тања“. И стакнуте су критике Андре Николића, и здвојена рубрика 
„По зори шни преглед“ која је била поверена С. Вуловићу и Драго-
миру М. јанковићу. За тек стове објављене у овој рубрици Иванић 
примећује: „Иако с атрибутом по зори шна, та критика је по зори-
шту (и звођењу, глумцима) давала једва коју реченицу, а оп ширно 
ула зила у и сторијат књижевних појава и покрета.“ (80) 

Ако се упореди про стор по свећен одређеним ча сопи сима, 
лако се могу уочити они којима се даје приоритет. у уводној сту-
дији Иванић додатно обја шњава  за што је дато по себно ме сто ча-
сопи сима  Стармали и Дело. Обимнији прило зи су имали циљ да  
употпуне пра знину у монограф ској обради важних гла сила (већ су 
раније објављене монографије о Јавору,  Стражилову, отаџбини, 
лМ С,  Срп ском прегледу...). 

Читање ча сопи са упркос свим набројаним те шкоћама има и 
својих дражи. Иако нас од реали стичке  штампе дели ви ше од једног 
века, стиче се ути сак да се њеним читањем лако и зме штамо из на ше 
времен ске пер спективе у онда шњу. То  задржавање времена оп ште је 
свој ство ча сопи са и по следица је синхроног читања. Ми из будућих 
времена ни смо њихова циљна група. Због те пре зентоцентрично сти, 
у њима објављени прило зи увек делују  за степен „реали стичније“ у 
одно су на своје монограф ске еквиваленте. Реали стично ст препо-
знајемо у елементима стварно сног, у ве зивању прилога  за тренутак 
сада и овде (ча с-опи с), у дубокој и спреплетено сти грађе са економ-
ском, дру штвеном, политичком, не само културном реално сти са-
радника2. Не чини нам се претерана тврдња да  је по сле читања сту-
дије о периодици реали зма другачије ра зумевање „и сторично сти“ 
тек ста. Време, макар било про шло, ви ше није моновалентна „и спи-
сива“ величина. Иванићева студија управо почива на тумачењима 
поливалентно сти времена – на непре стеном укр штању ра зличитих 

2 О томе оп ширеније у раду Специфично сти књижевних облика у периодици епохе реали-
зма. Рад треба да се објави у ча сопи су Књижевна и сторија.  
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традиција које су у динамичним одно сима – компетенције, субор-
динације, доминације, а симилације и сл. управо су ча сопи си ме ста 
укр штања ових ра зличитих сила „о значавајућих прак си“, које нам 
се из дијахроне пер спективе чине хомогенијим него  што су оди ста 
биле. 

будући да се у периодици укр штају интеграционе силе савре-
мено сти са силама тек ста, „цитати живота“ се препо знају у парале-
лама, „прено сиво сти тек ста“– читаочевом упоређивању пред ставе 
коју је гледао са по зори шном критиком3, читању јaвног предавање 
које је непо средно пре објављивања ча сопи са слу шао, „провера-
вању“ коре спондентно сти сатиричних тек стова са соп ственим 
виђењем политичке или културне стварно сти, читању некролога 
по сле сахрана...4 Иванићева студија је стога кори сна и као хрони-
ка културног живота – и зве штавање о раду одрђених  ин ституција 
(Матице срп ске,  Срп ског ученог дру штва,  школа, академије) или  
текућем културном животу (по зори шни репертоар, го стовања, 
књижевне афере). Кроз податке о уредницима, сарадницима и чи-
таоцима, аутор монографије открива и „по задин ски“ живот тек ста 
(дру штвене анимо зитете, стереотипе). Тако на пример, не сугла-
сице и змеђу љ. Недића и уредни штва Дела, по ми шљењу аутора,  
добар су пример „прено шења политичких мјерила на књижевно ст 
(кон зервати зам, ари стократи зам/антидемократи зам)“. Нарочито 
је кори сно следити ауторово мапирање како дру штвенои сториј-
ских тако и личних (родбин ских, породичних, профе сионалних, 
интимних) података, који  за нас ни су редундантни као  за раније 
читаоце који су делили стварно сни хори зонт са уредницима и са-
радницима ча сопи са. Иванићеве контек стуали зације у том сми слу 
омогућавају преци зније ра зумевање алегоричних, сатиричних, па-
родичних и алу зивних тек стова. Тек уз помоћ „додатног“  знања и 
савремени читалац може да дочара „и скли знуће тек ста“ у алу зивни 
про стор – повеже фикциј ске фигуре са и сториј ским лично стима, 
одређене опи се радњи са конкретним де шавањима и сл. И за кари-
катура, хипербола, инвектива, ин синуација, пер сонификација – 
Иванић у прототип ској по задини ра зоткрива и згубљено и поново 
нађено време једног читања које је давно и за на с... И стовремено, 
упркос  заводљивој актуелно сти ча сопи сних прилога и доживљају 

3 О специјали зованим по зори шним ча сопи сима, в.: Марта фрајнд: По зори шна перио-
дика – поку шај дефини сања о собено сти, проблема и типологије, Прило зи  за и сторију 
срп ске књижевне периодике, београд, 1990,.

4 В. Милица буја с, Марија Клеут, горана Раичевић, Библиографија срп ских некроло-
га, Нови  Сад, 1998; Ана ћо сић-Вукић, Јанко Ве селиновић у некроло зима, у: јанко Ве-
селиновић, про за, периодика, по зори ште, београд, 2006.
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„времепловно сти“ коју они но се, аутор не  заборавља да тек ст није 
ни шта ви ше (и ни шта мање) него тек ст и да се он ствара по одређе-
ним тек стуалним стратегијама. Зато су о сим података о гене зи и 
 ширем дру штвенои сториј ском контек сту појединих прилога (нпр. 
пе сма отаџбина ђ. јак шића)  значајне и анали зе приповедних, 
генеоло шких, вер сификациј ских или стил ских специфично сти 
анали зираних  прилога. 

Студија о периодици реали зма упућује на једну битну ра злику 
и змеђу ча сопи сног и монограф ског читања, јер и змеђу аутора и чи-
таоца умеће једно по средно „уредниково“  читање. Већ сам и збор 
тек стова који ће се  штампати (учинити при ступачним читалачкој 
публици) утиче на креирање актуелних тема и стварање вредно-
сне ле ствице. уредниково одобравање тек стова и ра звр ставање у 
одређене рубрике, прављење редо следа тек стова, такође је начин 
сугери сања интерпретације тек ста. Та „ суге стија“ видљива је нпр. 
у прило зима у црногорки, у опредељењу  за и сториј ску тематику 
(ту је објављен Матавуљев у скок), у Бо сан ској вили у фавори зовању 
националне тематике (ту своју и сториј ску про зу објављује  Стеван 
 Сремац). Иванић стога по себно ме сто придаје фигури уреднику, 
нарочито у  „ змајев ском“ моделу ча сопи са, у коме је уредник-пи сац 
и стовремено и главни сарадник ли ста и уводним чланцима који су 
неретко откривали полемички набој и змеђу ра зличитих уреднич-
ких концепција. 

у монографији су уочене и одређене (од самих прилога  шире) 
целине -  ланци тек стова (тек ст аутора + тек ст првог критичара + 
тек ст другог критичара), уније тек стова (рубриком, као надређе-
ном целином, пове зани прило зи који су и зла зили у ви ше ра-
зличитих бројева) и уније читалаца (пове зују се сарадници и стог 
ча сопи са, или стварају уже читалачке групе, парови читалаца). 
Треба и стаћи Иванићеве анали зе рубричних целина,  рубричних 
„ збирки“ карактери стичних  за Змајеве хумори стичко- сатиричне 
ча сопи се. Нарочито се ин си стира на комуникативној димен зији 
ча сопи са – како оној ек сплицитној (пи сма уредника читаоцима, 
одговори уредника и сарадника, коментари и пи сма читалаца) тако 
и оној имплицитној (аутор→читаоци, критичар→пи сац и сл.)5. Ин-
дикативна је и популарно ст одређених по ступака и жанрова који 
директно почивају на дијало шким а спектима тек ста – пародије, 

5 Илу стративно је по средно обраћање гли шића срп ским читатељкама приповеткама 
Прва бра зда  и тетка Де са (ни су случајно објављене у ли сту Домаћица, 1885) или ути-
цај критика Андре Николића на темат ско-мотив ско преу смеравање управо према при-
чама са породичном тематиком и ликовима жена (критка која је претходила пи сању 
поменутих прича објављена у отаџбини, 1880).
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па сти ши (аутор→други аутор), критика критике (критичар→други 
критичар), критичке пародије (пи сац→критичар).

Комуникациј ски а спекти - ра зоткривање  динамичног проце са 
о значавања  на стало у интеракцији аутора, уредника и читалаца – 
нарочито су  до шли до и зражаја у анали зи оних ча сопи са који су ди-
реткно било у смерени на одређен тип читалаца. Иванић уочава да се 
жен ска читалачка публика мапира већ у периодици До ситејевог вре-
мена, да се на њу рачуна профили сањем одређених рубрика, а потом 
и специјали зованих ча сопи са. За гино критику, али и и сторију при-
ватног живота, нарочито су под стицајне анали зе ча сопи са Домаћи-
ца,  Српкиња, Жен ски свет, Жен ски  забавник, По се стрима. Други тип 
чине вер ски оријенти сани читаоци и њима намењена гла сила: Хри-
шћа снки ве сник, глас право славља, глас и стине, И стина...), или ча-
сопи си намењени деци и омладини (Радован, голуб, невен,  Српче...), 
као и струковни ли стови (цариник, занатлиј ски саве з, типограф ски 
ве сник, војни ли ст  Срп ска стража) или стручни ( службени) ча сопи-
си – Про светни гла сник, Про свјета. 

у поглављу Књижевно ст у политичкој и политичко-књижев-
ној периодици Иванић дема скира одређене „о значавајуће прак-
се“,  начине на које су се хомогени зовале идеје  захватајући и саму 
фикцију. По себно се анал изира либерално-национална  штампа у 
Ау стро-угар ској (за става, Панчевац, граничар, глас народа, Бра-
ник,  Сада шњо ст...) и  Србији ( Срп ска не зави сно ст,  Срп ска  за става, 
 Срп ство...),  штампа програм ског реали зма (од С. Марковића до ра-
дикала и социјали ста), напредњачка  штампа (Шумадија, Видело..), 
прорежим ска  штампа у Ау стро-угар ској (недељни ли ст,  Срп ски 
дневник),  штампа у хрват ској ( Срп ски ли ст,  Срп ски гла с...), у бо сни 
и херцеговани (Бо сан ско-херцеговачке новине,  Сарајев ски ли ст) 
као и не страначка  штампа ( Срп ске новине, глас црногорца, Ваљев-
ске новине....). О специфично стима политичко-књижевне перио-
дике Иванић пи ше: она је „много динамичнија и актуелнија у ре-
акцијама на књижевне појаве“, „на одређен начин и регионалнија, 
у већем степену локална“, отворенија према про зи, критици, књи-
жевној репортажи, преводној про зи. Ова  штампа је, с једне стране, 
пове зивала сараднике по политичкој опредељено сти, али с друге, 
отварала могућно сти и  за одвајање политичког од књижевног суда: 
„Књижевно ст је че сто неутрали сала политичке оријентације ауто-
ра, пове зивала у коло сарадника политички супрот стављене поје-
динце или их је, опет, из књижевних ра злога удаљавала.“ (379)

Иванићева монографија скреће пажњу на још једну, че сту 
димен зију ча сопи сних прилога – на њихову пове зано ст са ликов-
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ним прило зима уобичајену  за  хумори стичко- сатиричне ча сопи-
се (в. удео карикатуре у Змајевим часопи сима) или  за календаре 
(„Илу страције су обаве зан дио календара, садржећи че сто инфор-
мативни потенцијал и ви сок степен популари зације одређених 
лично сти“(334). 

Ви ше него теориј ске елаборације о по сткултурном феномену, 
Иванићева монграфија открива како  значења у култури ни су фик-
сирана и и спи сива, чак и када се она ретро спективно сагледава 
као привидно  „и спричана прича“. у тој „и спричаној причи“  у спо-
стављена је хијерархија тек стова који у ча сопи сима имају једну 
другачију по зицију – на спрам дијахрониј ске вредно сне вертикале 
– хори зонтална раван у којој су уједињени из пер спеткиве будућих 
времена и битни и небитни прило зи. хори зонтална контек стуали-
зација тек ста Иванићу је омогућила да уочи интен зивније ве зе 
и змеђу вредно сно ра зличито рангираних тек стова. Тако нпр. он 
препо знаје  и зве сну  значењ ску слично ст и змеђу пе сме  Својој вили 
М. П. шапчанина и Ко стићеве Санта Марие,  и змеђу тек стова Ве-
лимира ђорђевића Први поглед и Ди са (Можда спава) или пе сме 
анонимног аутора Слава о свајачка и циклу са Ва ска Попе Врати 
ми моје крпице (145).у његовој монографији се чују нечујни,  за на-
ше време и згубљени пи сци,  они  за које не  зна ни и сторија и који 
се пре скачу у селективним библиографијама. Ти гла сови ни су без 
 значења, а њихов књижевнои сториј ски  значај по стаје уочљивији 
када се прати гене за облика и динамично ст релација међу тек-
стовима. Илу стративан је одломак у којем се до оп штег,  значајног, 
дола зи преко ни за бе значајних прилога. Иванић, на пример,  о по-
пуларној интими стичкој лирици пи ше енциклопедиј ски сажето, го-
тово у форми одреднице, пола зећи од имена/п сеудонима која дана-
шњем читаоцу ни шта не  значе  (Владимир, С. Торбица, Алек сандра 
ђ., Милутин Трбић,  Софија  Стевановић, Драгомир...).  (149) 

Новина Иванићеве студије у интерпретативном сми слу је запра-
во у  враћању тек ста времену у коме је на стало, и стицању једне ње-
гове интерпретативне димен зије која није одвојена од околно сти и 
у слова стварања и непо средног реципирања тек ста. Ово враћање 
не почива на опона шању ранијег читалачког хори зонта јер је ова 
времепловна по зиција немогућа. Иванићева студија је у смерена 
према ре-интерпретацијама и новим вредновањима нарочито 
оних пи саца који су о стали „ заробљени“ у ча сопи сима као и према 
интен зивнијем сагледавању књижевних гене за и интертек стуалних 
релација. у том сми слу је нпр. под стицајно прочитати пе сму Огње-
слава утје шиновића О строжин ског Ирени, објављену у јавору 
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1874,  за коју Иванић пи ше да се „и здваја ви соким арти змом“ (142) 
или преи спитати дру штвенои сториј ски контек ст  за на станак ро-
дољубивих пригодница (143) и у том интерпретативном оквиру 
и шчитати и знова Ко стићеву пе сму Дон Кихоту (Јавор, 1874). И као 
студија о књижевним прило зима и као студија о  штампи, моногра-
фија Књижевна периодика срп ског реали зма оријенти сана је на чи-
таоце ра зличитих интере совања – на оне које  занима књижевно-
ст, култура, новинар ство, медији, и сторија... Она је пример по-
движничког читања огромне ча сопи сне продукције у којој је била 
похрањена готово целокупна књижевно ст друге половине 19. века.

Прихваћено за штампу јула 2010. 



АУТОРИ НА СЛЕЂА
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Сл ободанВладушић
Доцент на предметима  Савремена  срп ска про за и  Савремено  срп ско пе сни штво, 
на фило зоф ском факултету у Новом  Саду. Књиге  студија и критика: Дегу стација 
 стра сти, на промаји, Портрет херменеутичара у тран зицији, Ко је убио мртву 
драгу. Обла сти интере совања:  срп ска књижевно ст, теорија књижевно сти,  студије 
културе.

ВладимирМилисављевић
Рођен у Вуковару 1966. године, по обра зовању фило зоф, ради на Ин ституту 
 за фило зофију и дру штвену теорију у београду. По себно  се  занима  за немачку 
кла сичну фило зофију. Објавио је две књиге: Идентитет и рефлек сија: проблем 
 само све сти у Хегеловој фило зофији (Завод  за уџбенике и на ставна  сред ства, бе-
оград, 2006) и  Снага ег зи стенције: теорија норме код Канта и Хегела (федон, 
београд, 2010).

НиколаБубања
Рођен 1978. године у Крагујевцу. Дипломирао на Катедри  за англи стику филоло-
шког факултета у београду ( студије у Крагујевцу). Маги стрирао на филоло шком 
факултету у београду, где тренутно ради на докторату. Запо слен као а си стент 
на предметима из енгле ске и америчке књижевно сти на Катедри  за англи стику 
филоло шко-уметничког факултета у Крагујевцу. Члан је редакције ча сопи са ,,Ли-
пар”.

ЈасминаТеодоровић
Рођена 1973. године у Крагујевцу. 1998. године дипломирала на фило зоф ском 
факултету универ зитета у Новом  Саду. Од 1999. до 2002. била је  запо слена као 
лектор  за енгле ски је зик на филоло шком факултету универ зитетa у београду, 
На ставно одељење у Крагујевцу. Од 2002.  запо слена је као лектор  за енгле ски је-
зик на филоло шко-уметничком факултету универ зитета у Крагујевцу.  Студент је 
треће године Доктор ских  студија – Књижевни модул, на филоло шко-уметничком 
факултету. Пријавила је доктор ску ди сертацију под на словом утопиј ско-митоло-
шко-и сториј ски ди скурс Бори слава Пекића и Џулијана Барн са. Ангажована је као 
преводилац  за научни ча сопис на слеђе. Од 2009. године именована је  за  секретара 
органи зационо-програм ског одбора Међународног научног  скупа  Срп ски је зик, 
књижевно ст, уметно ст, у органи зацији филоло шко-уметничког факултета. 
уче ствовала је на ви ше међународних и домаћих научних  скупова. Аутор је ви-
ше научних и  стручних чланака из обла сти је зика, науке превођењу и науке о 
књижевно сти. Аутор је практикума Focus on Language:  а Workbook for Students 
Majoring in English,  за  студенте 3. године на  студиј ској групи Енгле ски је зик и 
књижевно ст. била је координатор и уче сник округлог  стола (По ст)модерна, 
апокалип са, књижевно ст, одржаног у мају ме сецу 2010. године у органи зацији 
филоло шко-уметничког факултета. Обла сти интере совања: наука о књижевно-
сти, наука о превођењу. Живи у Крагујевцу. 

ЖелимирВукашиновић
Рођен 1970. године у  Сарајеву. у  звању доцента на филоло шком факултету у бе-
ограду предаје увод у фило зофију. Објавио: двокњижје Компо зиција фило софије: 
Поетика пада и генеалогија и сторије будућно сти, 2006; Бив ствовање, хермене-
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утика,  субјект, 2010; лирика предаје (књига пе сама), 2002; гравитације ду ше 
(књига пе сама), 2006.

СаваДамјанов
Рођен 1956. године у Новом  Саду. Ради на фило зоф ском факултету у Новом 
 Саду као редовни профе сор на Од секу  за  срп ску књижевно ст: предаје  срп ску 
књижевно ст 19. века и Креативно пи сање, а на доктор ским  студијама Културу по-
стмодерни зма. уредник је  „библиотеке  срп ске фанта стике“, едиције „Ново сад ски 
ману скрипт“ (и здавач град ска библиотеке Новог  Сада,  саи здавач „Орфеу с“), као и 
антологиј ске библиотеке „Де сет векова  срп ске књижевно сти“ код Матице  срп ске. 
Пред седник је ( заједно  са ја смином Михајловић) фондације Милорада Павића 
„ха зар ски речник“. oбјавио је  следеће књиге: И страживање  савр шен ства  (ро-
ман), београд 1983; граждан ски еротикон  (антологија), Ниш 1987; Корени модерне 
 срп ске фанта стике ( студија), Нови  Сад 1988; Колачи, обмане, нон сен си  (приче), 
београд 1989; Шта то бе ше млада  срп ска про за? (е сеји и критике), београд 1990; 
Причке  (про за), београд 1994; По стмодерна  срп ска фанта стика (антологија), 
београд 1994, Нови  Сад 2004 (друго, про ширено и здање);  Кодер: и сторија једне 
рецепције ( студија),  београд 1997; Пове сти ра зличне: лир ске, еп ске, но најви ше 
неи зрециве  (приче), Нови  Сад 1997; гло солалија (и забране и нове приче), Нови 
 Сад 2001; ново читање традиције  (књижевнои сториј ски огледи), Нови  Сад 2002; 
нови  Сад - земљи рај (хре стоматија,у коаутор ству  са Л. Му стеданагић ), Панчево 
2003; нови  Сад -  земљи рај II (хре стоматија, у коаутор ству  са Л. Му стеданагић), 
Панчево 2004; антологија  серб ској по стмодерној фанта стики (на украјин ском), 
Лавов, 2004, По стмодерна  срп ска фанта стика (антологија), Нови  Сад 2004: 
граждан ски еротикон (антологија - друго, допуњено и илу стровано и здање), Нови 
 Сад 2005; Ремек-делца (приче), београд 2005, ерос и По(р)нос (е сеји, прика зи, ми-
стификације), београд 2006, И сторија као апокриф (роман), Нови  Сад 2008, ап-
окрифна и сторија  срп ске (по ст)модерне (е сеји), београд 2008, Порно-литургија 
архиепи скопа  Саве (приче), Нови  Сад-Зрењанин 2010.

ДраганБошковић
Рођен 1970. године у београду. Профе сор  савремене  срп ске књижевно сти на 
филоло шко-уметничком факултету у Крагујевцу. Објављене књиге: оди сеј – 
катало шка прича (коаутор  Са ша Илић), 1998; Вртоглавица, лаж и Вавилон од 
картона, 1998, у једном телу, 2003, И следник,  сведок, прича: И стражни по ступци 
у Пе шчанику и гробници  за бори са Давидовича Данила Ки ша, 2004, И саија, 2006; 
тек стуално (не) све сно гробнице  за бори са Давидовича Данила Ки ша, 2008.

АлександарЈерков
Сматра се да је Александар јерков рођен 1960. године у београду и да и данас 
постоји, премда о томе нема поузданих доказа. утиске познаника и студената 
тешко је прихватити као веродостојна сведочанства јер је предајући Српску 
књижевност XX века, теорију књижевности, теорију културе и још понеку нео-
бичност, углавном на филолошком факултету у београду, али понешто и на док-
торским студијама у Крагујевцу и Новом Саду, нешто и у Загребу, те мало и у Аме-
рици и Немачкој (идуће године ако му живот о којем се много прича а мало зна 
дозволи, и у француској), створио један неразориви привид: можете га наводно 
срести сваке среде или четвртка у кабинету. Па ипак од Аристотелове сугестије о 
сусрету као стратегији прокрета и препознавања, до загрљаја у којима је волео ле-



301

поту лепих бића, он сам мисли да се нико никада ни са ким стварно не сусреће, већ 
да увек грлимо химере као своје највредније обмане. И зато нема намеру да када 
је већ присиљен да напише белешку о себи дода иједну тешку и преозбиљну реч, 
нарочито не о себи. Он је сам себи и овако довољно, да не кажем превише тежак, 
а није ни другима много лакши. Можда поштења ради мора да каже како је писао 
много о постмодерном добу, у књигама од модернизма до постмодерне и новој 
текстуалности, и направио антологију српске прозе постмодерног доба, пре две 
деценије. Тад се веровало да није важно шта пишеш него шта ће јерков рећи, а он 
је говорио колико је знао и умео, где год је стигао, и надао се. И није праштао више 
него што је нада захтевала, па када неке наде нису испуњене, учинило се писцима 
да то он неће, а не да они изгледа не могу. Парадоксално, што их је више тешио 
благошћу, то су му више замерали. Такав је свет. Ове године обајвио је две књиге 
Смисао (српског) стиха (Де/конституцију и Само/оспоравање) и сада су сви одах-
нули, јер је тако срушио, невољно, легенду о своме ћутању. Ако ништа друго, то 
ћутање разумео је његов учитељ и главни кривац за цело ово замешатељство, 
човек који га је из математике и физике, и радости читања, снагом карактера и 
своје појаве повукао у књижевност. хвала му на томе. уосталом, нико није бољи 
од себе, па ни јерков није бољи од јеркова, штогод то значило. Ипак, он се на 
све смешка као неко коме је до свега стало и коме је јасно да никоме ни до чега 
није стало довољно. Преживео је килаве покушаје дифамације које су му при-
редили вајни књижевни другови, али и озбиљан наговештај атентата због прозе 
хагу интересантних аутора, а недавно и сикофантске пашквиле двојице бивших 
студената од којих није очекивао да му доказују да су људи обично бедни чим се 
напусти поље једног колико-толико узвишеног дијалога, и сада се осмехује још и 
више, све док их потпуно не разјари. јер њих од њих чак ни он, упркос најбољој 
вољи, није могао да спасе. Могао би им рећи без патетике: хвала господо, ја и 
сада пишем критику. Нико никога не може да спасе. Ни јеркову нема спаса, терет 
времена све више прекрива све снове некада младог критичара. јесен живота, и 
критика без смисла. 
Ипак, овог пролећа у Крагујевцу, било је као да су се апокалипса прошле младости 
и успомене на неке далеке дане излиле на наш скуп и преточиле у валпургијску 
ноћ. Он је Крагујевцу захвалан због тога, а на све учеснике апокалипсе који су до 
јутра тражили ноћ, поносан. шта мари ако је нису нашли. Ко је још икада ишта 
нашао.

АлаТатаренко
 Слави ста, и сторичар књижевно сти, преводилац, књижевни критичар. Доцент 
Катедре  за  слави стику универ зитета Иван франко у Лавову, украјина. Превела 
на украјин ски енциклопедију мртвих, гробницу  за Бори са Давидовича, лауту и 
ожиљке Д. Ки ша, нови Јеру салим б. Пекића, зве здани пла шт М. Павића, број-
на про зна и пе сничка дела  савремених  срп ских пи саца. Приредила је антологију 
 савремене  срп ске приповетке неодољиви ерос Приче. Преводи на  срп ски про зу и 
пое зију украјин ских књижевника. Аутор књига Ме сто  су срета: огледи о  срп ској 
књижевно сти ( Срп ски ПЕН центар, београд, 2008), у  зачараном троуглу: црњан-
ски, Ки ш, Пекић: е сеји и  студије (Зајечар: Матична библиотека „ Свето зар Марко-
вић“, 2008), „Поетика форми в про зі по стмодерні зму: до свід  серб ської літератури“ 
(Львів: ПАІ С, 2010), ви ше књижевнои сториј ских радова, књижевнокритичких 
тек стова и е сеја на  срп ском и украјин ском је зику.
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Часл авНиколић
Рођен 1983. године у Пећи. јуна 2002. године упи сао  се на  студије  срп ског је зика и 
књижевно сти на филоло шко-уметничком факултету универ зитета у Крагујевцу. 
Дипломирао је  септембра 2006. године. у току  школ ске 2006/2007. године анга-
жован је на филоло шко-уметничком факултету као  сарадник у на стави предмета 
 Срп ска књижевно ст 18. и 19. века и  Срп ска књижевно ст 20. века. фебруара 2007. 
године упи сао  се на по стдиплом ске (маги стар ске)  студије из књижевно сти на 
фило зоф ском факултету универ зитета у И сточном  Сарајеву (Република  Срп ска, 
бо сна и херцеговина). Маги стар ски рад Проблем биограф ског метода и биогра-
фија Пера  Слијепчевића одбранио је 25. октобра 2008. године. бави  се и спитивањем 
политичких и поетичких елемената у  стварала штву Мило ша црњан ског.

СилвијаНовак-Бајцар
Рођена 1971. године у Кракову. Предаје  Срп ску књижевно ст 20. века и Превод на 
јегелон ском универ зитету у Кракову. Поред ни за радова, објавила је две научне 
књиге: Монолог као  стање  све сти (2001) и Мапе времена.  Срп ска по стмодерни-
стичка про за и и за зови епохе (2010).

МирјанаМишковић-Луковић
Рођена 1964. године у београду. На ставник на филоло шко-уметничком факултету 
у Крагујевцу. Обла сти интере совања:  семантичко-прагматички интерфеј с, лек-
сичка прагматика, анали за ди скур са. Објављене књиге:  Семантика и прагматика 
и ска за: маркери ди скур са у енгле ском је зику, београд: филоло шки факултет (2006); 
M. n. dedaić, M. Mišković-luković (eds.), South Slavic Discourse Particles, amsterdam/
Philadelphia: john Benjamins (2010). 

ТијанаАшић
Рођена 1973. у београду. 2004. године одбранила је докторат из оп ште лингви-
стике на универ зитету у Женеви и докторат из когнитивних наука на универ-
зитету у Лиону. За  своју доктор ску ди сертацију добила је пре стижну  швајцар ску 
награду Charles Bally. Аутор је педе сетак радова ( за рад о предло зима по, на, у у 
јужно словен ским је зицима добила је 2003. Наyлор-ову награду универ зитета у 
Охају) и две књиге Espace, temps, preposition  Droz. Geneve (2008) и  Семантика и 
прагматика глагол ских времена у францу ском је зику, (2006/8,  са В.  Станојевићем). 
у ви ше наврата је као го стујући профе сор држала предавања на универ зитетима 
у швајцар ској, францу ској, Енгле ској и Немачкој. Ангажована је на два пројекта 
Мини стар ства  за науку Републике  Србије и придружени је члан Ин ститута  за 
когнитивне науке у Лиону. бави  се  семантиком, прагматиком,  социолингви стиком 
и  стили стиком. Поред  срп ског језика говори и францу ски, енгле ски, немачки и 
 свахили. 

ВеранСтанојевић
Рођен 1967. године у Ваљеву. Доктор ску ди сертацију - Syntaxe et sémantique des 
noms de nombre en français ( Синтак са и  семантика бројева у францу ском) - од-
бранио је 2004. на универ зитету Париз 7, у Пари зу. Ванредни је профе сор на 
филоло шком факултету у београду. Објављене књиге: Les noms de nombre en 
français. Essai de sémantique formelle (2007);  Семантика и прагматика глагол ских 
времена у францу ском (2008, у коаутор ству  са Т. А шић). уче ствовао је на преко 
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30 међународних и домаћих научних  скупова. у ви ше наврата је као го стујући 
профе сор држао предавања из францу ске лингви стике на универ зитету Париз 4 
 Сорбона, на универ зитету у Женеви и у Ној шателу. Члан је и страживачке групе 
 Семантика и модели зација, при Лабораторији  за формалну лингви стику у Пари зу 
(gdr Sémantique et modélisation, laboratoire de linguistique formelle, Paris). На фИ-
ЛуМ-у, у оквиру доктор ских  студија, држи предавања из генеративне  синтак се. 

LiliannaMiodońska
Рођена 1954. у биел ску-биалој. 1978  завр шила  с тудије на филоло шком од секу 
јагелон ског универ зитета у Кракову и добила је  звање маги стра  славен ске филоло-
гије у обла сти  срп ско-хрват ске филологије, као и овла шћење као  суд ски преводи-
лац  за  срп ско-хрват ски је зик.  Сарађивала је  са пољ ским двонедељником Поглąдy 
(Погледи),  за који је преводила  са македон ског је зика, и  са И здавачком кућом Śląsk 
у Катовицама. годину дана ка сније почела је да ради као редактор у и здавачком 
преду зећу Бе скицког културног дру штва у биел ску-биалој. Водила је центар  за 
науку  страних је зика, радила као учитељ пољ ског је зика у о сновној  школи и као 
учитељ енгле ског је зика у гимна зији. 2004. је одбранила доктор ску ди сертацију 
на шле ском универ зитету у Катовицама и добила титулу доктора хумани стичких 
наука. Ради у Техничко–хумани стичкој академији у биел ску-биалој, где предаје 
 срп ски и хрват ски је зик.

ДраганаРатковић
Ро ђе на 1977. године. Ди пло ми ра ла је 2002. године на фи ло ло  шком фа кул те ту у бе-
о гра ду, на Катедри  за  срп ски је зик и јужно  сло вен  ске је зике (гру па  за  срп   ски је  зик 
и књи жев но ст). Од 2003. ра ди у Ин  сти ту ту  за  срп  ски је  зик  СА Ну, ангажована на 
пројекту лингви стичка и страживања  са вре ме ног  срп ског је  зика и и зрада Речника 
 срп скохрват ског и народног је зика. Маги стрирала је 2006. и докторирала 2009. на 
фи ло ло  шком фа кул те ту у бе о гра ду. Научно  се у савр шавала у Прагу и брну (Че-
шка) и Мин  ску (белору сија), где је радила и као лек тор  срп  ског је  зи ка, на Катедри 
 за тео риј  ску и  сло вен ску лин гви  стику фи ло ло  шког фа кул те та бе ло ру  ског др жав-
ног уни вер   зи те та (2006/2007). Обја  вила је дваде сетак ра дова и при ка за из обла сти 
њего шологије, ди ја лек то ло ги  је и дериватологије у до маћим и  стра ним ча сопи сима 
од међународног, во де ћег националног и на ци онал ног  зна ча ја.

МаријаКопривица-Лелићанин
Рођена у београду 1979. године. Дипломирала на филоло шком факултету у беора-
ду на Катедри  за италијани стику 2002. године. Као  стипенди ста италијан ске владе 
боравила је неколико пута у Италији. По дипломирању обучава  се  за  симултане и 
кон секутивне преводиоце у београду. у  септембру 2005.  завр шава ма стер  студије 
МбА (Master in Business administration), на MiB school of Management у Тр сту. 
Тренутно је  студент доктор ских  студија примењене лингви стике на филоло шком 
факултету у београду. Ради као профе сор италијан ског је зика у Италијан ском ин-
ституту  за културу  и као профе сор је зика електротехнике у удружењу  стручних 
и научних преводилаца у београду. Њена интере совања обухватају примењену 
лингви стику, анали зу ди скур са и критичку анали зу ди скур са, је зике  струке и 
 социолингви стику. 
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КсениjаБогетић

Рођена 1984. године у београду. Дипломирала на Катедри  за енгле ски jе зик и 
књижевно ст на филоло шком факултету у београду. Првен ствено  се интере-
сује  за  социолингви стику, анали зу ди скур са и jе зик у интеракциjи. Тренутно 
jе  студент доктор ских  студиjа на филоло шком факултету у београду.

МалишаСтанојевић
Рођен у Рачи (крагујевачкој) 1949. године. На филолошком факултету у београ-
ду дипломирао на групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности. 
Магистрирао је на смеру за савремену српску књижевност одбраном рада теме 
и структуре наративне прозе Милице Јанковић. На филолошком факултету у 
београду одбранио је докторску дисертацију Краљ Петар Први као књижевни 
лик у писаној и усменој традицији. Радио је на програмима радија као новинар 
у редакцијама Радио београда и обављао је лекторске послове. Запослен је на 
филолошком факултету у београду и управник Одсека за студентска питања. Од 
2002. до 2005. године је академски управник Одсека за филологију филолошко-
уметничког факултета универзитета у Крагујевцу. у Наставном одељењу у 
Крагујевцу (сада: филолошко-уметнички факултет), на групи за српски језик и 
књижевност радио је као асистент и као наставник на предмету Културна историја 
Срба. Оснивач је и уредник Библиотеке лицеј и оснивач часописа за књижевност, 
уметност и културу наслеђе. уредник је у издавачкој кући Кораци Крагујевац. 
уредио је фотомонографију Крагујевац (2007), Зборник радова у спомен Радоју 
Домановићу (1908-2008) Лако перо Радоја Домановића, а уредник је Сабраних 
дeлa овог писца. Објављене књиге: Портерт народнога краља, Трагом српскога 
вожда (монографије), осено дрво живота (алегорично-поетски роман), Месец у 
сламеном шеширу (књига песама), епохе и стилови у српској књижевности 19. и 
20. века (приредио са Слободаном Лазаревићем). Објавио је већи број научних ра-
дова, студија, есеја, приказа, критика, рецензија, кратких прича, песама, текстова 
у области уметности и културног стваралаштва. Заступљен је у Библиографском 
речнику Међународног славистичког центра, београд, 2005. и Библиографском 
речнику центра за митолошке студије Србије, Рача, 2006. бави се проучавањем 
савремене српске књижевности и културне историје Срба. Члан је удружења 
књижевника Србије и Савета центра за митолошке студије Србије.

ДраганаВасилски
Рођена 1955. године у београду. Дипломирала и маги стрирала на Архитектон-
ском факултету у београду. Докторирала на факултету  за градитељ ски менаџмент 
универ зитета унион у београду, на теми из обла сти минимали зма у архитектури. 
Као  само стални пројектант урадила је већи број пројеката, углавном у обла сти 
инду стрије. Реали зовала је ви ше  студија, укључујући и архитектон ска ре шења 
ентеријера,  са по себним акцентом на енергет ској ефика сно сти. Аутор је ви ше 
радова и реферата објављених на конференцијама и у ча сопи сима од национал-
ног и међународног  значаја,  са темама из обла сти минимали зма у архитектури и 
одрживе архитектуре.  Са др  С.  Стевовић напи сала је монографију одржива архи-
тектура (2010). уче ствује у научнои страживачком пројекту техничко-техноло-
шког ра звоја Мини стар ства  за науку и техноло шки ра звој (2008-2010). Доцент је 
факултета  за градитељ ски менаџмент универ зитета унион у београду.
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СашаБожидаревић
Рођен 1967. године у Врњачкој бањи. О сновно и  средње му зичко обра зовање 
 стекао је у Му зичкој  школи „ Стеван Мокрањац“ у Краљеву. Дипломирао је на 
од секу  за оп шту му зичку педагогију на факултету уметно сти у При штини на 
предмету  По знавање хор ске литературе, код профе сора Милоја Николића 1992. 
године. По следиплом ске  студије код и стог профе сора  завр шио је на факулте-
ту му зичке уметно си, на Од секу  за му зичку теорију у београду. Маги стрирао 
је у фебруару 2010.  са темом „фолклорни цитат у  срп ској  соло пе сми до другог 
 свет ског рата – тран сформације оригинала и генери сање  структура и форми об-
рада.“ Објавио је неколико  студија и чланака  за  стручне ча сопи се. Ради као доцент 
на факултету уметно сти у Ко сов ској Митровици, где предаје предмет Анали за 
вокалне литературе.

ДушанЖивковић
Рођен 1980. године у Крагујевцу. Дипломирао на фило зоф ском факултету у Но-
вом  Саду, на од секу  Срп ска књижевно ст и је зик, a маги стрирао на филоло шком 
факултету у београду. Запо слен је као а си стент на филоло шко-уметничком фа-
култету у Крагујевцу (научна обла ст: Теориј ске књижевне ди сциплине и оп шта 
књижевно ст). Радио је и као уредник у и здавачкој кући „Кораци“. Добитник 
је „И зу зетне награде“ универ зитета у Новом  Саду  за по стигнут у спех у току 
о сновних  студија, као и нaграде „diploma di Merito“ удружења „dante alighieri“ 
на европ ском конкур су пое зије. Обла сти интере совања: типоло шка проучавања 
европ ске књижевно сти, компаративна књижевно ст, наратологија.
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упуТСТВоАуТоРиМАЗА 
пРипРеМуРуКопиСАЗАшТАМпу

1. Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу – 
као отворени документ (word), на електронску адресу редакције 
наслеђа: nasledje@kg.ac.rs.

2. Дужинарукописа: до 15 страница (28.000 карактера).
3.формат: фонт: times new roman; величина фонта: 12; раз-

мак између редова: Before: 0; after: 0; line spacing: single.
4. параграфи: формат: normal; први ред: увучен аутоматски 

(Col 1).
5. име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово 

(препоручујемо) и презиме(на). Име и презиме домаћих аутора 
увек се исписује у оригиналном облику (ако се пише латиницом – 
са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада.

6. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након 
имена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе 
у којој је аутор обавио истраживање. у сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија. Ако је аутора више, а неки потичу 
из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, 
назначити из које од наведених установа потиче сваки од аутора. 
функција и звање аутора се не наводе. 

7. Контакт подаци: Адресу или електронску адресу аутор 
ставља у напомену при дну прве странице чланка. Ако је аутора 
више, даје се само адреса једног, обично првог.

8.Језикрадаиписмо: језик рада може бити српски, руски, ен-
глески, немачки, француски или неки други европски, светски или 
словенски језик, раширене употребе у међународној филолошкој 
комуникацији. Писмо на којем се штампају радови на српском 
језику јесте ћирилица.

9. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поста-
вити центрирано и написати великим словима. 

10. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, 
методе, резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и 
да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних 
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речи, након којих следи текст чланка. Апстракт је на српском или 
на језику чланка. [Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: times 
new roman, normal; величина фонта: 10; размак између редова – Before: 0; After: 
0; Line spacing: single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]

11. Кључнеречи: број кључних речи не може бити већи од 10. 
Кључне речи дају се на оном језику на којем је написан апстракт. у 
чланку се дају непосредно након апстракта. [Техничке пропозиције за 
уређење: формат – фонт: times new roman, normal; величина фонта: 10; први 
ред – увучен аутоматски (Col 1).]

12. претходневерзијерада: Ако је чланак био изложен на ску-
пу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), 
податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну 
прве стране чланка. Не може се објавити рад који је већ објављен у 
неком часопису: ни под сличним насловом нити у измењеном об-
лику. 

13. Навођење(цитирање)утексту: Начин позивања на изворе 
у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја тек-
ста. Захтева се следећи систем цитирања, преовлађујући у науци о 
језику:

... (Ивић 2001: 56-63)..., / (в. Ивић 2001: 56-63)..., / (уп. Ивић 2001: 56-63)... /  
М. Ивић (2001:56-63) сматра да...[наводнике и полунаводнике обележавати 
на следећи начин:  „“ / ’‘ ] 

14. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране у 
којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати мање 
важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изво-
рима итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. [Технич-
ке пропозиције за уређење: формат – footnote text; први ред – увучен аутомат-
ски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.]

15. Табеларни и графички прикази: Табеларни и графички 
прикази треба да буду дати на једнообразан начин, у складу с линг-
вистичким стандардом опремања текста. 

16. Листареференци(литература): цитирана литература об-
ухвата по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и 
сл.) и даје се искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе 
референци. Литература се наводи на крају рада, пре резимеа. Рефе-
ренце се наводе на доследан начин, азбучним односно абецедним 
редоследом. Ако се више библиографских јединица односе на ис-
тог аутора, оне се хронолошки постављају. Референце се не преводе 
на језик рада. Саставни делови референци (ауторска имена, наслов 
рада, извор итд.) наводе се на следећи начин:

[за књигу]
јакобсон 1978: Р. јакобсон, огледи из поетике, београд: Просвета. 
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[за чланак]
Радовић 2007: б. Радовић, Путеви опере данас, Крагујевац: наслеђе, 7, 
Крагујевац, 9-21. 

[за прилог у зборнику]
Радовић-Тешић 2009: М. Радовић-Тешић, Корпус српског језика у 
контексту савремених језичких раздвајања , у: М. Ковачевић (ред.), 
Српски језик, књижевност, уметност, књ. i, Српски језик у употреби, 
Крагујевац: филолошко-уметнички факултет, 277-288.

 [за радове штампане латиницом]
бити 1997: v. Biti, Pojmovnik suvremene književne teorije, zagreb: Matica 
hrvatska. 

[за радове на страном језику – латиницом]
Лајонс 1970: j. lyons, Semantics I/II,  Cambridge: Cambridge university 
Press. 

[за радове на страном језику – ћирилицом]
Плотњикова 2000: А. А. Плотникова, Словари и народная культура, 
Москва: Институт славяноведения РАН. 

Радове истог аутора објављене исте године диференцирати до-
да јући a, b, c или а, б, в, нпр.: 2007a, 2007b или 2009a, 2009б.

Ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: Симић, 
остојић; ако их има више: после првог презимена (а пре године) 
додати et al или и др.

Ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године, 
нпр.: 

Лич ²1981: g. leech, Semantics, harmondsworth etc.: Pinguin Books.
[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: times new roman, 
normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line 
spacing: single; први ред: куцати од почетка, а остале увући аутоматски (Col 
1: опција hanging, са менија format)]

Поступак цитирања докумената преузетих са Интернета: 
[монографска публикација доступна on-line]

Презиме, име аутора. наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум 
преузимања.
Нпр.: veltman, k. h. Augmented Books, knowledge and culture. ‹http://www.
isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›. 02.02.2002.

[прилог у серијској публикацији доступан on-line]
Презиме, име аутора. Наслов текста. наслов периодичне публикације, да-
тум периодичне публикације. Име базе података. Датум преузимања.
Нпр.: du toit, a. teaching info-preneurship: student’s perspective. asLiB 
Proceedings, february 2000. Proquest. 21.02.2000.

[прилог у енциклопедији доступан on-line]
Име одреднице. наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датум 
преузимања.
Нпр.: tesla, nikola. Encyclopedia Britannica. ‹http://www.britannica.com/
eBchecked/topic/588597/nikola-tesla ›. 29. 3. 2010.
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17. Резиме: Резиме рада јесте у ствари апстракт на другом језику 
на којем није рад. Ако је језик рада српски, онда је резиме обавезно 
на једном од словенских или светских језика. Резиме се даје на крају 
чланка, након одељка литература. Превод кључних речи на језик 
резимеа долази после резимеа. [Техничке пропозиције за уређење: формат 
– фонт: times new roman, normal; величина фонта: 11; размак између редова – 
Before: 0; After: 0; Line spacing: single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]

18. Биографија: у биографији, која не треба да прелази 250 
речи, навести основне податке о аутору текста (година и место 
рођења, институција у којој је запослен, области интересовања, ре-
ференце публикованих књига).
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