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вљенипопискњигаизличнебиблиотекепјесникове,свједочиодуховнимхори
зонтимаМиљковићаињеговиминтелектуалниминтересовањимаисазнањима.

МеђунеобјављенимрукописимаБранкаМиљковићакаопосебнодрагоцјену
издвајамоскицудијалошкогспјеваMal do ror Iks, чији јенасловпреузетизЛо
треамоновихМалдороровихпевања,терукописчетирипреведенепјесмеАлена
Боскеа(„Песничка“,„Сликарска“,„Вајарска“,„Музичка“),иззбиркепјесамаСин
копе(Synco pes,Paris1961).

Накрајурукописакаопосебнодрагоцјенуиријеткуинформацијупронала
зимопописсвихдобитникапјесничкенаградеБранкоМиљковић,којаседодјељује
уНишуод1971.године.ПодсјећамодајепрвидобитникбиоМилутинПетровић
зазбиркуГлаванапању,адајепрошлогодишњидобитникза2009.годинубио
МиодрагРаичевићзазбиркуДлан&Лопата.Измеђумногихдругихзначајних
именасрпскогпјесништваиздвајамоипјеснике:БраниславаПетровићаиВаска
Попу,СтеванаРаичковићаиИванаВ.Лалића,МиодрагаПавловићаиБорислава
Радовића,МирославаМаксимовићаиЖиворадаНедељковића,сведоДејанаАлек
сићаиМаријеШимоковић.

Уметодолошком погледу каталог је урађен по савремениммузеолошким
стандардима, тенасазнањимакњижевнеисториографије, архивистике, тексто
логијеидокументарногистраживањакњижевнихтекстоваикњижевнеграђе.На
основуизложеногможемозакључитидазначајнодоприносиновојсистематиза
цијииновимсазнањимаодјелуиличностиБранкаМиљковића.Каотакавпред
стављакористанистраживачкипосао,којисазадовољствомпрепоручујемокњи
жевнојинаучнојјавности.

ГоранМаксимовић
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ОДКОРЕНАДООДЈЕКА–МОДЕРНИДУХСРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ

(БојанаСтојановићПантовићРаспонимодернизма.Упоредначитањасрпске
књижевности,Академскакњига,НовиСад2011)

Двадесетакпомногочемуразличитихтекстоваисторичаркекњижевности
икњижевнекритичаркепроф.др.БојанеСтојановићПантовићсабранисуукњи
гуРаспонимодернизма(уподнаслову:Упоредначитањасрпскекњижевности),
аокоједногзаједничкогименитеља:онипокушавају,свакинасвојначин,даухва
тесуштинумодернизма,тј.модерногутекстовимакојимасебаве,честонеузи
мајући као основни критеријум само књижевни правац којем припадају, нити
столећеукојемсунаписанииобјављени.Почеводвиспренихинтерпретација
песамаБранкаРадичевићаиЛазеКостића,прекопрозесрпскихихрватскихре
алиста, модернистичкоавангардних стремљења Милоша Црњанског, Исидоре
Секулић,надреалистаипосебно експресиониста–које је, бавећисењиманиз
годинаипубликујућиоњимастудије(Српскиекспресионизам,Морфологијаекс
пресионистичкепрозе), те текстове у књигама (Линијадодира,Побунапротив
средиштаидр.)немалозадужила–пасведосавременихтоковасрпскепоезије
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ипрозе(СветланаВелмарЈанковић,НовицаТадић,ЉубомирСимовићидр.),аутор
кааргументованопоказујемодерниимодернистичкипотенцијаланализираног,
каоисамеластицитеттермина„модернизам“и„модерно“,којису,студијапоказу
је,присутничитавихвекипоусрпскојлитератури.Запањујућејеизадивљујуће
сурфовање(алинеуповршномсмислу,којисечестопридајеовомтермину,него
узначењутемељног,свеобухватногистраживања)којејеБојанаСтојановићПанто
вићсуверенодемонстрирала,експонирајућиерудицијуичиталачкупосвећености
компетенцију,несвакидашњу,нажалост,уданашњембављењуисторијомкњижев
ности,узпознавањесавременихтеоријских,какодомаћихтакоистраних,увида.

Књига,поредуводногдела,којичинетекстовиПроблемипериодизацијесрп
скекњижевностиупоредбенојвизури:1(Одпредромантизмадомодернизма)и2,
имачетиријасноиздвојенецелине:Упрвојсутекстовипосвећенифеноменимаи
ауторскимрукописиманасталимуXIXстолећу(БранкоРадичевић,ЛазаКостић
идр.);другидеобависетекстовимамодернистичкоавангарднихписаца(Исидора
Секулић,МилошЦрњански,српсканадреалистичкапрозаида,експресионистич
каинадреалистичкаантинаративнапоетика).Утрећемпоглављукњигесабрани
сутекстовикојисебавефеноменомдругог,односно,имаголошкимироднимпре
испитивањимамодернекњижевности,тедодиримасрпскеихрватскекњижевно
сти,апопитањуидеологије,менталитетаитолеранције;проучавасе,даље,пу
тописна литература и жанровски дискутабилни рукопис Прозраци Светлане
ВелмарЈанковић.Четвртидео,уједноинајобимнији,посвећенје,какоауторка
бележиунапомени,„тумачењуивредновањусрпскогпесништва20.века,како
напланусинтетичког,антологијскогпрезентовања,такоикрозинтерпретацију
деланашихнајзначајнијихсавременихпесника.“

Компаративни увид подразумева упоредну интерпретацију два или више
књижевнихтекстоваунутарсрпскекњижевности(ЛазаКостићиВојиславИлић
–дванеочекиванапесничкасродника,СродностиупознимпесмамаЈованаХри
стићаиАлександраРистовића),поредбенуинтерпретацијутекстоваизјужно
словенскихкњижевности (Топосбоваризма у јужнословенскимкњижевностима
напрелазуизреализмаумодернистичкуепоху,Књижевнаперцепцијасрпскохр
ватскиходноса:идеологија,менталитет,толеранција), алиитекстовакојиса
гледавајуширукњижевнупроблематику(проблемжанровског,односнокњижев
ноисторијског, тј. периодизацијског одређења): Проблем периодизације српске
књижевностиупоредбенојвизури1и2,Антинаративнетенденцијекодекспре
сионистаинадреалиста,Дискурссрпскенадреалистичкепесмеупрози,Типоло
гијаивредновањепесничкетрадицијеуантологијамасрпскепоезијеХХвекаи
др.Садругестране,појединитекстови,иакопосвећениједномаутору,отварају
вишечворишнихтачакаисугеришумогућнострачвањанеколикихинтерпрета
тивнихпутева.Унајбољеодовихтекстоваспадајунпр.Драмаеросаирелигијеу
ранојпрозииесејимаИсидореСекулић,Идентитетисуматраизам:једнодруга
чијечитањеДневникаоЧарнојевићу,НаративностпоезијеИванаВ.Лалићаидр.
Ауторкасечестослужинизомпримераизсветскеијужнословенскихкњижев
ностикакобипронашластилске,односнотематскесродникеписцимакојимасе
бави:такоповодомпесничкогуобличавањамотиваОфелије,ауторканепропу
штадапоменевезеИванаВ.ЛалићасаРембоом,акадапоредипоезијуЈована
ХристићаиАлександраРистовића, чини то узимајући у обзир литерарне везе
обојицепесникасаР.М.Рилкеом.УДневникуоЧарнојевићуМ.ЦрњанскогиДе
мијануХерманаХесеа присутан је снажан мотив индивидуализма, који, више
илимање,варираитопосхомоеротичности.

Срећанспојтеоријскогзнањаикритичкогдуха,тог„оштрогугла“крозко
јисеодређенифеноменпреламаиадекватновреднујеуказивањемнапримену
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несвакидашњег тропа у поетском дискурсу доноси текстПоступак екфрасе у
збирциУлазакуКремонуМиодрагаПавловића,гдесеоноштоауторканаводиза
песника,његово„изванреднопознавањедомаћеисветскекултуреикњижевно
сти,алиистотакои језикафилозофије,митаимитологије,фолклора,историј
скихиантрополошкихсписа,религијскихипсихоаналитичкихтекстова“,може
приписатиикаоврлинасаместудијеБ.СтојановићПантовић,нарочитокадаона
препознаекфразукаорепрезентацијувећрепрезентованог,тј.књижевниммеди
јумомуобличеногликовногизраза,теповезујеПавловићевпоетскиговорсасли
камаЕмануеладеВита,ЂорђонеаилиПалмаВекија.Топосбоваризмаусрпској
ихрватскојпрози,којиауторкаиспитујенапримеримаделаСеоскаучитељица
СветоликаРанковића,Јарагоспода(Скоројевићи)ЈанкаКерсникаиМираКодо
лићеваЈосипаКозарца,указуједа„темабрачногневерствапочињенаодстране
жене(мајке)управопредстављаогроманкоракнапредупроцесукњижевнееман
ципације тема еротике и сексуалности.“ Стога, закључује Бојана Стојановић
Пантовић,„триописанамоделабрачногтроуглакодСветоликаРанковића,Јанка
Керсникаи ЈосипаКозарцапредстављајуиндивидуалне, ауторскесписатељске
варијантетопосабоваризмауразличитимаспектима:социјалним,антрополо
шким,националним,етичким,психолошким,роднофеминистичким,иконачно
приповедним.“

Поредгорепоменутихтекстова,изузетнуинтерпретативнудинамику,акри
бичну читалачку посвећеност и студиозност демонстрирају нарочито текстови
изтрећегрупе:утекстуДрамаеросаирелигијеуранојпрозииесејимаИсидоре
Секулићјасносепоказујуамбивалентностиотвореностдискурсанашесписатељ
кекрозизразитомодеранприступнаведенимтематскимокупацијамаСекулиће
ве.Алијезачитаоцанајпровокативнијиинајиновативнијитексткојиуказујена
топос хомоеротизма уДневнику оЧарнојевићуМ.Црњанског.Преко покушаја
демистификацијежанровскемимикрије(жанровсканапетостдневник–роман),по
ређењасароманомХ.Хесеа,прекокњижевноисторијскеинтерпретације(уоча
вање елемената индивидуализма кроз сукоб појединац–маса присутан код оба
аутора,српскогинемачког),пасведороднихчитања,ауторканасвештоводика
закључкуда„Црњансковаунутрашњапоетскавизураможе,међутим,битиусмере
наикадеконструкцијипатријархалносхваћенемушкероднеулоге“,алиауторка
сенезаустављанаовомтумачењу,негоуказујенаелементе„досаданеуоченехо
моеротичностироманаДневникаоЧарнојевићу.“

Експресионистичкаинадреалистичкасрпскапроза(М.Црњански,Стани
славВинавер,РасткоПетровић,МаркоРистић,РадеДраинац)посматранајекроз
визурусветскихавангарднихтенденција,упрвомредуМанифестанадреализма
иНађеАндреаБретона,потомроманаBer lin Ale xan der platzАлфредаДеблина,те
прозеФранцаКафке,дабисепоказалоколикосусрпскиписциумелидапрепо
знајуикористеразличитепоступкекојисузациљималижанровскораслојавањеи
деструкцијустабилнихприповедачкихоблика,оддокументаризмаиауторефлек
сивности,каоикрајњеперсонализацијеприповедања,пасведоирационалистич
ке алеаторности која потпуно потцртава линеарни приповедачки ток, уводећи
асоцијативнулогикуипоигравајућисемоделомсинхроницитета.

Дискурссрпскенадреалистичкепесмеупрозитакођејеједнаодсвеобухват
нихиизузетнодрагоценихстудија,којимаауторкадајејошједанвреданприлог,
поредантологијеСрпскепрозаиде,тематицисрпскепесмеупрози,којивидикао
антинаративни и антидескриптивни, односноформалноекспериментални тип.
НатакветекстовеМ.деБулија,Д.Алексића,Д.Матићаауторканадовезујена
стављачекодпесникаипрозаистаусавременојлитератури.
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Једнакоубедљивоикадатумачитрадицију,алиинепосреднусавременост,
кадауочавасуптилненијансекоједневничкописмодистанцирајуодроманеск
ног и обратно, те је границу тешко утврдити због „својеврсне деконструкције
опозиције стварностфикција“, када уочава елементе краћихжанрова у оквиру
дужихприповеднихцелинаиликадатумачитзв.двострукокодиранустварност
уделимасавременихсрпскихпутописа–упрвомредуПутовањаупутописВиде
ОгњеновићиМојскарабејМилкеЛучић,есејистичкописмоБојанеСтојановић
Пантовићискусноизналачкисинтетизујеикондензујемишљење,панудиипре
цизнетерминолошкеодговоренафеноменекојисупопрвипутуочениуправоу
њенимстудијама.

Икадапоредитрирепрезентативнеантологије–БогданаПоповића,Зорана
МишићаиМиодрагаПавловића,укључујућииисторијењиховерецепције,раз
личитевредноснесудовеизрицанеповодомантологичарскогпослаињиховтрет
ман(ревалоризацију)увременусадашњем,икадауказујенаотежавајућеокол
ностиприпериодизацијисрпскекњижевности,БојанаСтојановићПантовићсвој
оштаругаокомбинујесапанорамскимпогледом,дабисефокусираланаконкре
танпроблем.Таконпр.ауторкауказујенатерминолошкипаралелизамавангарде
(Р.Вучковић,З.Константиновић,ГТешић)имодернизма (терминсекористио
вишеумеђуратномпериоду),пачакиекспресионизмакаосвеобухватногтерми
назавише„изама“спочеткаХХстолећа,алинепропуштадапрецизно,узци
тирањесвихрелевантнихтеоријскихикњижевноисторијскихизвора,дефинише
суштинуразуђеноститокомпрветри,анарочитотокомтрећедеценијеХХвека.

Писанајаснимстиломичитко,такодауистимахпредстављаинезаобила
зноштивостудентимакњижевности,алиизначајандоприноснауциокњижев
ности,књигаРаспонимодернизмаоправдалајеоберечиизсвогнаслова,доказу
јућиогромнимодернистичкипотенцијалсрпскепоезијеипрозе,којемјеуправо
БојанаСтојановићПантовићдала још једанвеликидопринососветљујућигаи
тамогдесијајасно,алиитамогдесењеговасветлосттекназире.
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ЛИРСКЕБИОГРАФИЈЕЖАРКАКОМАНИНА,РАНКАЈОВОВИћА
ИСЛОБОДАНАРАКИТИћА

(ЗборницирадоваокњижевномдјелуЖаркаКоманина–Акотезаборавиммој
оче,РанкаЈововића–Неокрећиглавуодмене,ГосподеиСлободанаРакитића

–Пламенироса,ЦентарзакултуруПлужине;Орфеус,НовиСад2011)

Основнестваралачкепреокупацијенашихзначајнихкњижевника–прозаи
стеидраматургаЖаркаКоманина,тепјесникаРанкаЈововићаиСлободанаРаки
тића,овегодинечиталачкапубликадобијамогућностдасагледауразноврсним
ибогатимсвјетлимановиххерменеутичкихистраживањаизапажања.Подпо
кровитељством Центра за културу из Плужина, као резултат традиционалне
књижевнеманифестацијекојасеодржаванапросторимаовогградаиПивског


