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КЊИЖЕВНИ ДВОБОЈИ
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Нови Сад: Академска књига, 2012)

У ме то до ло шком сми слу, но ва књи га Јо ва на По по ва Дво бој као књи жев ни 
мо тив при па да јед ној тра ди ци о нал ној ком па ра ти стич кој ди сци пли ни, те ма то ло-
ги ји или исто ри ји гра ђе (Stof fgeschic hte). За ми шље на као про у ча ва ње ра ши ре них 
те ма, мо ти ва и оп штих ти по ва у књи жев но сти ма раз ли чи тих на ро да, те ма то ло ги ја 
је сво је злат но до ба има ла у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. Кри за ко ја је по том до ве ла до 
пре и спи ти ва ња ком па ра ти стич ког ме то да, и ко ја прак тич но још увек тра је, као и 
го то во ап со лут на до ми на ци ја те о ри је у про у ча ва њу књи жев но сти, ни је по ште де ла 
ни те ма то ло шка про у ча ва ња књи жев не гра ђе, чак ни у не мач кој и фран цу ској на у ци 
о књи жев но сти, у ко ји ма су она од у век има ла нај ја че упо ри ште. Са ста но ви шта фор-
ма ли стич ких ме то да, те ма то ло ги ја је че сто кри ти ко ва на због ја ло ве еру ди ци је и 
„су ва пар но сти“, а још јој је Кро че за ме рио да се, уме сто „жи вим ср цем и ду шом“ 
умет нич ког де ла, ба ви спо ља шњом гра ђом и фраг мен ти ма ма те ри ја ла од ко јег је 
де ло уоб ли че но, те да не рас по ла же ору ђем за оно што је у сва ком про у ча ва њу 
књи жев но сти нај бит ни је, а то је естет ско вред но ва ње. 

Ду го вре ме на мар ги на ли зо ва на као, ве ле ков ски ре че но, „спо ља шњи“ при ступ 
у про у ча ва њу књи жев но сти, те ма то ло ги ја је у по след њој де це ни ји до жи ве ла ре-
не сан су. Ово је мо жда нај о чи глед ни је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, где 
те ма то ло шка про у ча ва ња, уз исто ри ју иде ја, пред ста вља ју глав ни део „но ве ком-
па ра тив не књи жев но сти“ и сту ди ја кул ту ре. Уну тар но ве, ин тер ди сци пли нар не 
ком па ра ти сти ке те ма то ло шка ис тра жи ва ња су у САД сте кла ста тус ака дем ске 
ди сци пли не и по ста ла део уни вер зи тет ских ку ри ку лу ма из ком па ра тив не књи-
жев но сти. Остав љју ћи по стра ни фол кло ри сти ку, у срп ској на у ци о књи жев но сти 
те ма то ло ги ја је би ла, и још увек је сте, нео прав да но за не ма рен жа нр, па зна чај По по-
вље ве сту ди је тре ба ви де ти и у то ме што је у на шој са вре ме ној на у ци о књи жев но сти 
отво ри ла про стор за ову ва жну ком па ра ти стич ку ди сци пли ну, и тo у ино ви ра ном 
ме то до ло шком ру ху. С дру ге стра не, ова књи га све до чи и о стал но сти ин спи ра ци је 
свог ауто ра. У збир ци ком па ра ти стич ких огле да Чи та ња не из ве сно сти из 2006. го-
ди не По пов се ба вио упо ред ном ана ли зом де ла из свет ске и срп ске књи жев но сти, на 
при мер, по ре ђе њем Кор не је вог Си да и Ми хи зо вог Ба но вић Стра хи ње, а два по-
гла вља по све ће на су про у ча ва њу стал них мо ти ва у књи жев но сти: мо ти ву Фа у ста 
код Мар ло уа, Ге теа, Бал за ка и Го го ља, и мо ти ву љу ба ви код фран цу ских кла си ци-
стич ких и ро ман ти чар ских пи са ца – Кор не ја, Ра си на, г-ђе де Ла фа јет, Кон ста на и 
Стен да ла. У том сми слу, Чи та ња не из ве сно сти на го ве сти ла су, и у по гле ду хро-
но ло ги је и у по гле ду ана ли зи ра ног ма те ри ја ла, мно го обим ни је ис тра жи ва ње ко је 
је аутор спро вео у књи зи о Дво бо ју као књи жев ном мо ти ву. 

Ка ко и сам ка же, По по вље ва за ми сао у књи зи ко ја је пред на ма би ла је да „при-
ка же(м) ево лу ци ју јед ног че стог и иза зов ног мо ти ва у свет ској књи жев но сти, да 
утвр ди(м) ње го ве ре ла ци је пре ма по сто је ћим дру штве ним прак са ма и до ми нант ним 
жан ров ским обра сци ма, а по том и ње го ве струк тур не ва ри ја ци је и, нај зад, ње гов 
удео у се ман тич ком по тен ци ја лу од ре ђе ног епа, пе сме, ро ма на, при по вет ке или 
дра ме“ (11). Ова ко сло жен за да так зах те вао је да му се при сту пи из раз ли чи тих пер-
спек ти ва, од но сно, да још јед ном ци ти рам са мог ауто ра, тра ди ци о нал ни те ма то ло шки 
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ме тод (а то је, у ства ри, ме тод књи жев но-исто риј ског по зи ти ви зма) „мо рао се ком-
би но ва ти“ са дру гим ме то ди ма: „хер ме не у тич ким и струк ту рал ним... са исто ри јом 
иде ја, мен та ли те та, пси хо ло ги јом књи жев но сти“. Овом спи ску тре ба до да ти и 
ме тод но вог исто ри зма, за ко јим По пов та ко ђе по се же у сво јој књи зи, по го то ву 
он да ка да ту ма чи де ла из ста ри је књи жев но сти, осве тља ва ју ћи их са ста но ви шта 
по ли тич ког кон тек ста и ду ха вре ме на у ко ји ма су на ста ла. Из у зет но ус пе ле ана-
ли зе ове вр сте пред ста вља ју ту ма че ња Кор не је вих дра ма Сид и Хо ра ци је и Пу шки-
но вог Ев ге ни ја Оње ги на. Ме ђу тим, иако че сто по се же за исто риј ским кон тек стом, 
књи га Јо ва на По по ва ни је, ка ко и он сам ис ти че, „ни исто риј ска ни со ци о ло шка 
сту ди ја“, већ „сту ди ја из обла сти исто ри је књи жев но сти, те ма то ло ги је и хер ме не у-
ти ке“ (22). Фо кус ин те ре со ва ња је на са мим књи жев ним де ли ма ко ја су пред мет 
про у ча ва ња, а исто риј ска или со ци о ло шка зна ња ко ри сте се са мо у свр ху њи хо вог 
раз ја шње ња и по у зда ни јег ту ма че ња.

Осим у ме то до ло шком, за да так ко ји је Јо ван По пов се би по ста вио био је сло-
жен у још јед ном сми слу: кор пус књи жев них де ла на ко ји ма он ис тра жу је мо тив 
дво бо ја ве о ма је ве ли ки, ра зно вр стан и се же у да ле ку про шлост, све до Хо ме ро ве 
Или ја де. Дво бој као књи жев ни мо тив он по сма тра у кон тек сту раз ли чи тих жан-
ро ва, епа и еп ске пе сме, ви те шког ро ма на, кла си ци стич ке дра ме, ре а ли стич ког ро-
ма на, ро ман ти чар ског ро ма на у сти хо ви ма, крат ке при че... Хро но ло шки по сма тра-
но, По по вље вим ис тра жи ва њем об у хва ће но је не што ви ше од 27 ве ко ва европ ске 
књи жев но сти, од Или ја де до Ча роб ног бре га. Ова ко ши ро ка исто риј ска пер спек-
ти ва По по ву омо гу ћа ва да при ме ти да су још у ан ти ци, у еп ској по е зи ји, би ли 
уоб ли че ни сви основ ни струк ту рал ни еле мен ти мо ти ва дво бо ја. Ана ли зи ра ју ћи 
Или ја ду он по ка зу је да се на из глед је дин ствен мо тив дво бо ја мо же раз ло жи ти на 
не ко ли ко кон сти ту тив них еле ме на та ко ји, узе ти за јед но, чи не је дан не про мен љив 
обра зац, од но сно струк ту ру. Та струк ту ра по на вља се „у свим еп ским, па и ка сни јим, 
ро ма неск ним об ра да ма овог мо ти ва, по чев од ви те шког ро ма на“ (32). „Про пов ска“ 
струк ту ра мо ти ва дво бо ја до ко је је до шао По пов са сто ји се од сле де ћих функ ци ја 
или „рад њи“: 

• по во да 
• иза зо ва 
• при пре ма за дво бој (на о ру жа ва ње, тра же ње се кун да на та, „уну тра шње“, пси-

хо ло шке при пре ме)
• уго ва ра ња про по зи ци ја (ме ста, вре ме на, оруж ја)
• са мог чи на дво бо ја, од но сно ње го вог опи са
• ис хо да дво бо ја и три јум фа по бед ни ка.

Од свих на ве де них функ ци ја, ка же По пов, са мо је дру га – „иза зов“ – ну жни 
услов да се не ки су коб или об ра чун у књи жев ном де лу на зо ве дво бо јем. Уко ли ко 
иза зов из о ста не, „бор ба два про тив ни ка не мо же се на зва ти дво бо јем“ (32). Оста ле 
функ ци је ни су оба ве зне, то јест мо гу и да из о ста ну, а да се при том са ма струк ту ра 
мо ти ва дво бо ја бит ни је не про ме ни. На при мер, по вод за дво бој не мо ра да бу де 
из ри чи то на ве ден, већ се мо же са мо под ра зу ме ва ти, опис са мог дво бо ја „мо же би ти 
вр ло дуг, али и са свим кра так“, а три јумф по бед ни ка, у за ви сно сти од кон тек ста, 
мо же и да се пре ско чи. По сма тра но у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, све ове функ-
ци је, а по го то ву тре ћа и ше ста, ка ко по ка зу је По по вље ва ана ли за, под ло жне су 
ве ли ком бро ју ва ри ја ци ја, ко је мо гу би ти усло вље не и књи жев ним и ванк њи жев ним 
чи ни о ци ма. Ипак, основ на струк ту ра са мог мо ти ва уоб ли че на је још у епу, код 
Хо ме ра, и упр кос „спо ља шњим“ ва ри ја ци ја ма су штин ски се ни је про ме ни ла до 
Ма но вог Ча роб ног бре га. Ово По по вље во за па жа ње има ва жне им пли ка ци је за 
раз у ме ва ње на чи на на ко ји мо тив дво бо ја функ ци о ни ше не са мо у сред њо ве ков ној 
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и кла си ци стич кој књи жев но сти, већ и у де ли ма мо дер ни стич ких и пост мо дер ни-
стич ких пи са ца. У том сми слу, По пов у одељ ку под на сло вом „Пост мо дер ни до-
да так: Но ва ков де се те рац“ убе дљи во по ка зу је ка ко ста ри, еп ски обра зац дво бо ја, 
пот по мог нут и не ким дру гим сред стви ма, као што је у овом слу ча ју тра ди ци о нал ни 
об лик сти ха, еп ски де се те рац, ре зул ти ра па ро диј ским зна че њи ма ко ја не об у хва-
та ју са мо оно о че му се у пе сми го во ри – ју на ке и пре до че на зби ва ња – већ и са му 
ма три цу мо ти ва дво бо ја. У пост мо дер ни стич ком кон тек сту, па ро диј ском трет ма ну 
подврг нут је пре све га сам обра зац овог мо ти ва, ње го ва „уну тра шња“ струк ту ра, 
уста но вље на тра ди ци јом еп ског жан ра. 

По себ на вред ност По по вље вог ме то да са сто ји се у то ме што он ево лу ци ју 
мо ти ва дво бо ја пра ти на два пла на, ин тер тек сту ал ном и кон тек сту ал ном. Дру гим 
ре чи ма, он по сма тра ка ко ево лу ци ја овог мо ти ва те че кроз са ме тек сто ве, кроз 
ути цај де ла на де ло, али и ка ко се овај књи жев ни мо тив при ла го ђа ва спо ља шњим, 
исто риј ским и дру штве ним окол но сти ма ко је ути чу на на ра ви и оби ча је, а са мим 
тим и на на чин на ко ји су они пре до че ни у књи жев ним де ли ма. Усло вље ност мо ти-
ва дво бо ја исто риј ским и кул тур ним кон тек стом мо же се при ме ти ти већ у ви те-
шком ро ма ну и код Сер ван те са, али је мно го из ра зи ти ја у кла си ци зму и ка сни је, 
у ро ма ну 19. ве ка. По зи ва ју ћи се на Ауер ба хо ву тврд њу да је чи та во Стен да ло во 
де ло про же то „осе ћа њем не ла год но сти у пост на по ле о нов ском све ту“, По пов при ме-
ћу је да у том све ту и „дво бо ји до би ја ју ам би ва лен тан ста тус, по што су ле ги тим ност 
из гу би ли одав но“. Дру гим ре чи ма, дво бо ји у Фран цу ској, „у до ба ре пу бли кан ског 
ин ди ви ду а ли зма [...] не ма ју зна чај ни за по ро ди цу ни за др жа ву ка кав су има ли 
ра ни је“. По сле ди ца то га је да су „ва ри ја ци је [овог мотива] у књи жев но сти ра зно-
ли ки је и мно го број ни је“ не го икад ра ни је (157). По По по ву, очи глед но је да је 
има нент на ево лу ци ја мо ти ва дво бо ја, у по гле ду ва ри ја ци ја и ра зно вр сно сти фор ми, 
обр ну то про пор ци о нал на дру штве ном зна ча ју ове по ја ве. Ово за ни мљи во за па жа-
ње По пов увер љи во илу стру је на при ме ру Фло бе ро вог Сен ти мен тал ног вас пи-
та ња, у ко јем се мо тив дво бо ја ево ци ра као сво је вр стан „па ро диј ски по вра так 
ви те штва“ и ви те шког ко дек са ча сти. Па ро ди ја на кра ју овог раз во ја као да по твр-
ђу је те зу ру ских фор ма ли ста да се сва ка ево лу ци ја за вр ша ва као па ро ди ја у ко јој 
је исто вре ме но на ја вљен и но ви раз вој ни ци клус у ево лу ци ји па ро ди ра ног жан ра.

Ин тер тек сту ал на и кон тек сту ал на ево лу ци ја мо ти ва дво бо ја нај и сцрп ни је је 
пре до че на у оним де ло ви ма По по вље ве сту ди је ко ји су по све ће ни ру ским пи сци ма, 
Пу шки ну, Љер мон то ву, Тур ге ње ву, До сто јев ском и Че хо ву. Не на пу шта ју ћи уло гу 
исто ри ча ра књи жев но сти, По пов ов де чвр шће за ко ра чу је на хер ме не у тич ки те рен, 
што ре зул ти ра ино ва тив ним ту ма че њи ма де ла ко ја су пред мет ње го вог про у ча ва ња. 
У том сми слу по себ но се ис ти че ин тер пре та ци ја Ју на ка на шег до ба, у ко јој ауто ру 
по ла зи за ру ком да по ка же ка ко пре пли та ње жи во та и ли те ра ту ре, ег зи стен ци јал-
не и фик ци о нал не хер ме не у ти ке, мо же књи жев ном де лу да ти по себ ну се ман тич ку 
ди мен зи ју. Дра го це на су и По по вље ва ту ма че ња мо ти ва дво бо ја са ста но ви шта пси-
хо ло шке мо ти ва ци је у де ли ма До сто јев ског. Са тог ста но ви шта По пов ана ли зи ра 
мо тив дво бо ја у Злим ду си ма, За пи си ма из под зе мља, Крот кој и Бра ћи Ка ра ма зо-
ви ма. Дво бој у Злим ду си ма, „по сво јим ти по ло шким и мор фо ло шким ка рак те ри-
сти ка ма [...] сле ди пут ко ји је утр ло књи жев но на сле ђе, пре све га оно Пу шки но во“, 
ка же По пов (246). Ме ђу тим, у од но су на прет ход ну тра ди ци ју, у дво бо ји ма код 
До сто јев ског пси хо ло ги ја уче сни ка игра мно го ва жни ју уло гу, па та ко у Злим ду-
си ма, Ста вро ги но ва и Га га но вље ва пси хо ло ги ја по ста је до ми нант на мо ти ва ци ја у 
зби ва њи ма ко ја до во де до овог нео бич ног дво бо ја. Под деј ством пси хо ло шког „ма-
те ри ја ла“ дво бој је код До сто јев ског то ли ко тран сфор ми сан да га По пов на зи ва 
„псе у до дво бо јем“. Ово по себ но до ла зи до из ра жа ја у За пи си ма, Крот кој и Бра ћи 
Ка ра ма зо ви ма: „У сва три слу ча ја, псе у до дво бо ји код До сто јев ског не у по ре ди во 
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су ком плек сни ји у мо ти ва ци о ном и се ман тич ком по гле ду од дво бо ја у ра ни јој 
књи жев ној тра ди ци ји. [...] Као по бу да за дво бој, спо ља шњи фак то ри усту пи ли су 
ме сто уну тра шњим. Уме сто ча сти, по је ди нач не или ста ле шке, ја ви ли су се сло же-
ни ји пси хич ки ме ха ни зми. И док је у За пи си ма и Крот кој реч о ју на ци ма са из ра-
же ним па то ло шким цр та ма ка рак те ра [...] ста рац Зо си ма из Бра ће Ка ра ма зо вих је 
иде а ли зо ван, све тач ки лик чи ји пре о бра жај у мла до сти по чи ње упра во уочи за ка-
за ног дво бо ја. Та ко је, упо ре до са тран сфор ма ци јом мо ти ва дво бо ја, пре ђен пут од 
под зе мља чо ве ко ве пси хе до ње го вог ре ли гиј ског про све тље ња“ (270).

По след ње по гла вље сво је књи ге По пов је по све тио те о ри ји те ма то ло шког 
ме то да. Он нај пре да је пре глед исто ри ја та и ре цеп ци је те ма то ло шких сту ди ја у 
за пад но е вроп ској, то јест фран цу ској, и аме рич кој на у ци о књи жев но сти, те по ка-
зу је да се она кре та ла од ра ди кал ног оспо ра ва ња у ра до ви ма фран цу ских ком па ра-
ти ста до афир ма ци је у де лу бел гиј ског ком па ра ти сте Ре мо на Тру со на. У књи зи Те ме 
и мо ти ви (1981) Тру сон се ме ђу пр ви ма на си сте ма ти чан на чин по за ба вио те о риј-
ским прет по став ка ма те ма то ло ги је и по ку шао да уне се ма ло ре да у ње ну тер ми но-
ло ги ју. Као што По пов с пра вом при ме ћу је, „око сни цу те ма то ло шке тер ми но ло-
ги је“ чи ни „пој мов на ди хо то ми ја те ма/мо тив“ (346). На ји но ва тив ни ји мо ме нат у 
Тру со но вим тер ми но ло шким раз гра ни че њи ма са сто ји се у то ме што је за ње га, за 
раз ли ку од тра ди ци о нал ног схва та ња, мо тив оп шти ји по јам од те ме. Тру сон мо тив 
де фи ни ше као „по за дин ску осно ву, ши ро ки по јам ко ји озна ча ва би ло од ре ђе ни 
став [...] би ло не ку те мељ ну, без лич ну си ту а ци ју чи ји уче сни ци још ни су би ли 
ин ди ви ду а ли зо ва ни“, док је те ма, с дру ге стра не, „по је ди нач ни из раз не ког мо ти ва, 
ње го ва ин ди ви ду а ли за ци ја или, ако хо ће мо, пре ла зак са оп штег на по је ди нач но“ 
(ци ти ра но пре ма попов, 346). Тру со но во раз ли ко ва ње По пов илу стру је на сле де ћи 
на чин: „Та ко се у ли ку Дон Жу а на кри ста ли зу је мо тив за вод ни штва, у те ми Пиг-
ма ли о на мо тив умет нич ког ства ра ња, у Ан ти го ни ној те ми мо тив суп тот ста вља ња 
ин ди ви ду ал не са ве сти и др жав ног ин те ре са, а у Со кра то вој мо тив вер ске и фи ло-
зоф ске не тр пе љи во сти“ (346). Из на ве де ног ни је те шко при ме ти ти да је Тру со но-
во схва та ње су прот но уоби ча је ном ми шље њу по ко јем је те ма не што што је оп ште 
и ап стракт но, док је мо тив не што кон крет но или по је ди нач но, од но сно, ка ко је то 
ре као То ма шев ски, „нај сит ни ја“ или „не де љи ва че сти ца“ те мат ске гра ђе. На ово 
ука зу је и Јо ван По пов, али иако се, по соп стве ним ре чи ма, „ба рем у сми слу глав-
них за да та ка“ те ма то ло ги је сла же с Тру со ном, он не при хва та ње го во раз ли ко ва ње 
те ме и мо ти ва: „Те ма за ме не“, ка же он, „оста је ап страк тан по јам и ни је ње го ва 
кон кре ти за ци ја“ (366).

По по вље ва кри ти ка Тру со но вог схва та ња те ме са свим је на ме сту, али ов де 
же ли мо да ука же мо на је дан дру ги про блем. На сто је ћи да ус по ста ви ја сну раз ли ку 
из ме ђу те ме и мо ти ва, Тру сон се до та као нај ва жни јег пи та ња ко је се са те о риј ског 
ста но ви шта мо же по ста ви ти у ве зи с те ма то ло ги јом. То пи та ње не ти че се то ли ко 
ње ног ме то да – оно је већ би ло ела бо ри ра но на раз ли чи те на чи не – ко ли ко пред-
ме та про у ча ва ња ове ди сци пли не. По на шем су ду, глав но те о риј ско пи та ње у те-
ма то ло ги ји тре ба ло би да бу де шта је те ма. На то пи та ње те ма то ло ги ја још увек 
ни је по ну ди ла за до во ља ва ју ћи од го вор. Ако је за уте ху, то до сад ни је учи ни ла ни 
те о ри ја књи жев но сти уоп ште; шта ви ше, за то пи та ње те о ри је књи жев но сти, ве о ма 
ва жно и, чи ни се, еле мен тар но, осим у фор ма ли зму и у из ве сној ме ри у на ра то ло-
ги ји, ни је ни би ло ве ћег ин те ре со ва ња. На пи та ње шта је те ма? обич но се од го-
ва ра: оно о че му се у де лу го во ри. Али, про блем на ста је ка да тре ба ре ћи ка кве је 
при ро де то о че му се у де лу го во ри. Кон крет не или ап стракт не? Ем пи риј ске или 
ме та фи зич ке? Осим то га, у књи жев ном де лу мо же се го во ри ти о мно го раз ли чи тих 
ства ри ко је ни су те ме. На при мер, у Књи зи о Јо ву го во ри се о то ме ка ко су се Бог 
и Са та на кла ди ли хо ће ли по бо жни Јов из др жа ти мно го број на ис ку ше ња сво је ве ре, 
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али то ни је те ма ове би блиј ске при че, већ ре зи ме ње не по чет не си ту а ци је. У Ев ге ни ју 
Оње ги ну го во ри се о дво бо ју из ме ђу Оње ги на и Лен ског, али то ни је те ма Пу шки-
но вог ро ма на, већ, као што ис прав но ка же Јо ван По пов, је дан од мо ти ва овог де ла. 

Основ ну раз ли ку из ме ђу мо ти ва и те ме не тре ба тра жи ти у опо зи ци ји по је-
ди нач но/оп ште, од но сно кон крет но/ап стракт но. Мо тив не мо ра ну жно би ти кон-
крет не при ро де; има и мо ти ва ко ји су, ка ко при ме ћу је и По пов, ап стракт ни, на 
при мер, мо тив љу ба ви или мо тив смр ти. Раз ли ку из ме ђу мо ти ва и те ме пре тре ба 
тра жи ти у то ме што је мо тив тек сту ал не при ро де, док је те ма ван тек сту ал на или, 
тач ни је, ме та тек сту ал на. Мо тив је кон сти ту тив ни еле мент тек ста, те ма је тран-
сцен дент на у од но су на текст. Осим то га, мо тив при па да гра ђи, па за то мо же да се 
пре но си из де ла у де ло; на су прот то ме, те ма је се ман тич ка ка те го ри ја ви шег ре да 
и увек је ве за на за по је ди нач но де ло. Те ма се кон сти ту и ше у са мом про це су чи та ња 
и ин тер пре та ци је. Она се мо же схва ти ти као укуп но зна че ње де ла, то јест, оно зна-
че ње ко јим су об је ди ње ни сви ње го ви фор мал ни, са др жин ски и се ман тич ки аспек ти, 
или бар ве ћи на тих аспе ка та. Те ма је ин тер пре та тив на ка те го ри ја, а нај бо љи до каз 
то ме је да се дво је чи та ла ца не мо ра сло жи ти око на чи на на ко ји ће те му фор му-
ли са ти, ма да и је дан и дру ги ма ње или ви ше ис прав но раз у ме ју текст. У овом 
све тлу и Тру со но во схва та ње по ко јем је мо тив не што оп ште, а те ма не што по је-
ди нач но, ви ше се не мо ра чи ни ти не при хва тљи во. У ме ри у ко јој „из ви ре“ из кон-
крет ног тек ста, за те му се мо же ре ћи да је кон крет не при ро де. Али, ако је су ди ти 
по се ман тич ком по тен ци ја лу, по зна че њу ко је из ра жа ва, о те ми је ис прав ни је раз-
ми шља ти као о не че му што има оп шти ји ка рак тер, на при мер, те ма мо же би ти 
но си лац укуп ног зна че ња де ла. Да кле, у за ви сно сти од угла из ко јег се по сма тра, 
те ма је исто вре ме но и не што по је ди нач но и не што оп ште, па би за то мо жда мо гло 
да се ка же да је те ма „кон крет но-оп ште“: оп ште по при ро ди зна че ња ко је из ра жа-
ва, кон крет но по по ве за но сти са кон тек стом у ко јем се то зна че ње кон сти ту и ше. 

До књи ге о дво бо ји ма у књи жев но сти, Јо ва на По по ва смо пр вен стве но зна ли 
као струч ња ка за те о ри ју и прак су фран цу ског кла си ци зма, те о ре ти ча ра ком па ра-
ти сти ке и вр сног пре во ди о ца с фран цу ског је зи ка. У књи зи Дво бој као књи жев ни 
мо тив Јо ван По пов се пред ста вио и као од ли чан по зна ва лац кла сич них де ла свет ске 
књи жев но сти, по себ но оних ко ја до ла зе из Ру си је, и као њи хов по у здан и ино ва-
ти ван ту мач. Не ума њу ју ћи исто риј ски зна чај По по вље вих те ма то ло шких ана ли за, 
ов де же ли мо да скре не мо па жњу на је дан њи хов по се бан аспект. За раз ли ку од 
ве ћи не те ма то ло шких сту ди ја, По по вље ва ана ли за мо ти ва дво бо ја у ка нон ским 
де ли ма свет ске књи жев но сти ни је са мо кла си фи ка ци ја или ти по ло ги ја гра ђе. Она 
пред ста вља по ку шај да се, по ла зе ћи од тран сфор ма ци ја јед ног стал ног књи жев ног 
мо ти ва, по ну ди нов хер ме не у тич ки по глед на не ко ли ко ве ли ких де ла свет ске књи-
жев но сти у ко ји ма се тај мо тив ја вља. Вред ност та квог при сту па је ви ше стру ка. 
Про у ча ва ње ево лу ци је јед ног по себ ног мо ти ва омо гу ћа ва По по ву да, у тра ди ци ји 
нај бо љег ком па ра ти стич ког ме то да, упо ред не ана ли зе тек сто ва, ука же на не ке 
не до вољ но уоче не ве зе из ме ђу по је ди них кла сич них де ла свет ске књи жев но сти и 
да по ка же ка ко се она, са овог ста но ви шта, ме ђу соб но по ве зу ју и осве тља ва ју. С 
дру ге стра не, ова вр ста по ре ђе ња омо гу ћа ва По по ву да пре ци зни је уочи и ис так не 
спе ци фич но сти сва ког по је ди нач ног де ла, од но сно оно што је ка рак те ри стич но за 
упо тре бу мо ти ва дво бо ја код Хо ме ра, у Пе сми о Ро лан ду, у ви те шком ро ма ну, код 
Сер ван те са, итд. Нај зад, али не нај ма ње ва жно, по себ ну вред ност По по вље вим 
ана ли за ма да је исто риј ска по за ди на ко ја у сва ком по је ди ном слу ча ју под у пи ре 
ње го ве ин тер пре та тив не за кључ ке. Увид у ши ри исто риј ски кон текст омо гу ћа ва 
По по ву да на сту пи као по у здан и упу ћен ту мач не са мо књи жев ног, већ и по ли тич-
ког, иде о ло шког и фи ло зоф ског зна ча ја књи жев них де ла ко ја су пред мет ње го вог 
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про у ча ва ња. Због све га то га, Дво бој као књи жев ни мо тив, пред ста вља дра го це ну 
ли те ра ту ру и за те о ре ти ча ре и за исто ри ча ре књи жев но сти, и за ком па ра ти сте и 
за обич не љу би те ље ви те шких ри ту а ла.
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