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„UNE ETRANGE MANIE“
(Јован Попов: Двобој као књижевни мотив: тематолошка студија, 

Академска књига, Нови Сад, 2012)

Двобоји се понављају у друштву под сваковрсним видовима,
воде се међу свештеницима, међу чиновницима, међу књижевницима,

међу филозофима; сваки позив има своје копље и своје витезове […]1

Дво бој, ду ел, мег дан, окр шај... не ко ли ко на зи ва за срод не об ли ке бор бе у раз ли-
чи тим кул ту ра ма и у раз ли чи тим пе ри о ди ма озна ча ва ју пред мет про у ча ва ња Јо ва на 
По по ва у сту ди ји Дво бој као књи жев ни мо тив.2 Сту ди ја по чи ње екс пли ка ци јом ме то да 
чи та ња иза бра них књи жев них де ла, али се до ти че и мо ти ва ци је за из бор мо ти ва дво-
бо ја, па – с об зи ром на то да је реч о мо ти ву ко ји се не мо же одво ји ти од исто ри је 
пред ста ва о ча сти и ви те шком ду ху и од кон цеп ци је му шко сти по ко јој је спрем ност 
на до ка зи ва ње и на од бра ну ча сти по це ну жи во та нај ви ша вред ност – у књи жев но-
кри тич кој прак си мо же мо, ка ко то већ че сто би ва, на зре ти и им пли цит ну, ин ди рект ну 
кри ти ку ак ту ел них пред ста ва о ча сти и прак си сти ца ња сла ве и ча сти.

О дво бо ју

Ге не зу са ме прак се уго во ре не бор бе уз при су ство све до ка и по до го во ре ним пра-
ви ли ма, као и ње ну књи жев ну ма ни фе ста ци ју, По пов пра ти од ан ти ке, тј. од Хо ме ро ве 
Или ја де, где се дво бој по ја вљу је и као си нег до ха, у функ ци ји пред ста вља ња то ка и 
при ро де ра та кроз по је ди нач не окр ша је, и у функ ци ји до вр ше ња до тад не за вр ши вог 
ра та, а ду е лан ти – као за ступ ни ци за ра ће них стра на, од но сно иза бра ни пред став ни-
ци за јед ни ца о чи јој суд би ни њи хо ва бор ба од лу чу је. Пр ви при мер ујед но је и сред ство 
ап стра хо ва ња струк ту ре мо ти ва, ње го вих „цр та“, од но сно кон сти ту тив них еле ме на та 
(стр. 32) на осно ву че га се мо гу уоча ва ти и ту ма чи ти да ље об ра де овог мо ти ва, ње го-
ве ва ри ја ци је и мо ди фи ка ци је. Мо тив је, при том, жи жа у ко јој се су сти чу кул тур но-
исто риј ске, кла сне, род не и ин ди ви ду ал не тј. аутор ске пред ста ве о ча сти – али и о 
хра бро сти, не у стра ши во сти, од но сно, о ку ка вич лу ку и стра ху од смр ти, као и о смр ти 
са мој – јер је очи глед но да част ко ја се у дво бо ју бра ни ни је уни вер зал на, а ско ро ни-
ка да ни је ни са мо лич на, не го је (и) за јед нич ка (др жав на, на ци о нал на…) или кла сно-

1 Дидро, Дени, Фаталиста Жак и његов господар, прев. Рашко Димитријевић, БИГЗ, Београд, 
1975, стр. 58. Наслов текста је, такође, из овог романа; у Димитријевићевом преводу: „чудно 
лудило“ (стр. 52).
2 У на став ку ће се на во ди ти са мо бро је ви стра ни ца на ве де ног из да ња.
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про фе си о нал на, нпр. вој нич ка, ви те шка или пле мић ка, или, пак, му шка, а у по зном 
де вет на е стом ве ку и част иде је (или иде о ло ги је), као што је и у ко ре ла ци ји са, та ко ђе 
про мен љи вим и исто рич ним пред ста ва ма о сми слу и свр си по је ди нач ног жи во та. 
Кроз раз ра ду мо ти ва се пре ла ма дру штве на стра ти фи ка ци ја да тог пе ри о да и пи шчев 
став пре ма њој, с об зи ром на то да у од ре ђе ним епо ха ма кон вен ци је и/или зва нич на, 
пи са на пра ви ла дво бо ја на ла жу да ду е лан ти бу ду на истом ни воу дру штве не хи је рар-
хи је, од но сно, да на дво бој из ла зе са мо чла но ви од ре ђе них дру штве них сло је ва. С 
дру ге стра не, сме шта ју ћи дво бој у кон текст у ко јем он ви ше ни је ни прав но, ни иде о-
ло шки, ни етич ки ле ги ти ман вид бор бе, мно ги пи сци су, ка ко нам По пов по ка зу је, 
упра во уз по моћ овог мо ти ва дра ма ти зо ва ли сво је схва та ње људ ске при ро де и мо ћи 
људ ских на го на или ин тер на ли зо ва них пра ви ла и вред но сти, при ка зу ју ћи ли ко ве ко-
ји ме ха ни зму дво бо ја не мо гу да се од у пру и на дво бој из ла зе упр кос се би и соп стве-
ном ра су ђи ва њу, би ло та ко што де ла ју го то во ауто мат ски и ме ха нич ки или као да су 
по сед ну ти не ким мрач ним и ира ци о нал ним си ла ма.

По пов кроз исто ри ју књи жев но сти (тач ни је, европ ске књи жев но сти) пра ти нај зна-
чај ни ја и књи жев но-умет нич ки нај вред ни ја по ја вљи ва ња мо ти ва дво бо ја у раз ли чи тим 
емо ци о нал ним и стил ским ре ги стри ма и мо ду си ма и у при по ве сти ма ко је му да ју 
вр ло ра зно ли ка зна че ња и на ра тив не, сим бо лич ке, ка рак те ро ло шке или дру ге функ-
ци је – од то га ка ко по је ди ни ауто ри мо ти ви шу дво бој и до ка квог ис хо да он во ди, до 
то га ко ли ко је при каз дво бо ја де та љан, на ко ју фа зу дво бо ја пи сац ста вља на гла сак; 
да ли се у опис уво ди при каз су бјек тив ног до жи вља ја и пси хо ло шког пре жи вља ва ња 
при пре ма за дво бој и са мог дво бо ја, или се оста је на де скрип ци ји по сту па ка и ко ли ко 
је та де скрип ци ја на ту ра ли стич ка; да ли пи сац ко мен та ри ше до га ђај, да ли се у бор бу 
ужи вља ва или се од ње (кри тич ки) дис тан ци ра и са етич ког је ста но ви шта про бле ма-
ти зу је; да ли је ње гов при каз озбиљ но-па те ти чан и све чан или га, пак, па ро ди ра и 
тра ве сти ра, и да ли су, у по след њем слу ча ју, ху мо ри стич ки или са ти рич ки по ступ ци 
усме ре ни ка са мој књи жев ној тра ди ци ји ко ја је по јам ча сти ве за ла за дво бој или ка 
дру штву ко је сво јим од но сом пре ма овој прак си ма ни фе сту је ова кав или она кав мо-
рал, или, мо жда, као у слу ча ју Дон Ки хо та, и ка јед ном и ка дру гом под јед на ко, итд. 

„Чи та ње“ јед ног мо ти ва, при том, зах те ва и хер ме не у тич ки при ступ тек сту, стал но 
са ме ра ва ње по је ди но сти и де та ља са це ли ном: то што је сту ди ја те ма то ло шка, фо ку-
си ра на на је дан мо тив, не зна чи да По пов за по ста вља це ли ну де ла у окви ру ко је га се 
мо тив ја вља – зна че ње и сми сао мо ти ва, на чин на ко ји је у по је ди нач ном де лу уоб ли-
чен и раз ви јен, стил ње го вог из ла га ња и ње го ва функ ци ја про ис ти чу из ње го ве ко ре-
ла ци је са дру гим мо ти ви ма и те ма ма, са жан ров ским и дру гим фор мал но-са др жин ским 
еле мен ти ма де ла, а ни су ин трин зич но свој ство са мо га мо ти ва; са мо, пак, опре де ље ње 
пи сца за од ре ђе не те ме и мо ти ве, опет је у ве зи ка ко са ње го вом им пли цит ном по е-
ти ком та ко и са зна ча јем и вред но шћу ко је он при да је овој или оној по ја ви, и у од но-
су на вред ност ко ја се тој по ја ви ге не рал но при да је у ње го вом дру штве ном окру же њу, 
па се мо тив и мо ра ма ње или ви ше пре ци зно и де таљ но кон тек сту а ли зо ва ти. Има нен-
тан кон текст, кон текст це ли не јед ног књи жев ног де ла, до пу њу је се и тзв. спо ља шњим 
кон тек стом да би се аутор ска пред ста ва по ка за ла на по за ди ни оно га што је сте био 
оби чај у епо хи и кул ту ри из ко јих де ло по ти че или, пак, до ми нан тан, од но сно, зва ни-
чан став о то ме – тим пре што је реч о мо ти ву ко ји је ду го под ра зу ме вао и ра зи ла же-
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ње зва нич ног и не зва нич ног, за ко на и оби ча ја, прав но ле ги тим ног и иде о ло шки по-
жељ ног. Да ли „аутор“ про го ва ра из ето са свог, или, као у слу ча ју на ше на род не епи ке, 
из ето са јед ног већ про шлог до ба за чи је се очу ва ње (или, чак, об но ву) за ла же и кроз 
мо тив ду е ла, са ње го вом ауром не у стра ши во сти и ча сто љу бља или сла во љу бља, је сте 
пи та ње ко је не ки при ка зи дво бо ја мо гу да по кре ну. 

По пов, та ко ђе, пра ти ка ко се по сте пе но мо ти ви за дво бој ин ди ви ду а ли зу ју, по во ди 
по ста ју све лич ни ји и при ват ни ји, без ши рег ути ца ја на дру штво или по ло жај др жа ве, 
што во ди и про ши ре њу ре пер то а ра по во да за дво бој, од епа, пре ко ви те шког ро ма на 
са ко јим дво бој у име не ког или не чег ви шег и ва жни јег од са мо га ју на ка по ста је је дан 
од кључ них еле ме на та ју на ко ве аван ту ре, до де ла ко ја при па да ју раз ли чи тим на ра-
тив ним жан ро ви ма, а на ста ју то ком исто ри је дво бо ја као прак се, пра те ћи ње но ле ги-
ти ми са ње као пра во суд ног ле ка и ње но дру штве но ко ди фи ко ва ње и кон вен ци о на-
ли зо ва ње, од но сно фор ми ра ње ко дек са по на ша ња уочи и то ком дво бо ја, а за тим и 
ње го во оспо ра ва ње, за бра њи ва ње, уки да ње, од ба ци ва ње. Зна ча јан је број де ла ко ја 
По пов ана ли зи ра хро но ло шким ре дом – Пе сма о Ро ла ну, Ари о стов Бе сни Ор лан до, 
не ко ли ке Кор не је ве дра ме, ро ма ни Стен да ла, Бал за ка, До сто јев ског, при че Пу шки на 
и Че хо ва... Ма нов Ча роб ни брег, не ка су од њих – али су сва срп ској пу бли ци већ ду го 
по зна та, пре ве де на оства ре ња (сем, мо жда, ви те шких ро ма на Кре ти је на де Троа ко је 
је Ко ља Ми ће вић пре вео тек пре не ку го ди ну) због че га сту ди ју мо же да пра ти и ши ра 
пу бли ка3. Ана ли зи ра на де ла да ју чи тав скуп жан ров ских и стил ских ва ри јан ти мо ти-
ва дво бо ја, не са мо по во да ко је су пи сци при пи си ва ли сво јим фик ци о нал ним ду е лан-
ти ма: ви ди мо ка ко се мо тив раз ра ђу је и ка ко се укла па у еп ске и аван ту ри стич ке си жее, 
као ди на ми чан, од но сно мо тив ко ји до во ди до пре о кре та или раз ре ше ња за пле та, 
ка ко се из ме шта у све то ве ко ји етос дво бо ја чи не пред ме том но стал ги је или, су прот-
но то ме, сме шним, бе сми сле ним или не мо рал ним и не пра вед ним; ка кви се све ефек-
ти мо гу по сти ћи по ве зи ва њем овог мо ти ва са ти по ви ма ју на ка ко ји са њим ни су, у 
со ци јал ном или ка рак те ро ло шком сми слу „ком па ти бил ни“, као у слу ча ју Дон Ки хо та, 
од но сно, вред но сну и зна чењ ску раз ли ку ко ју про из во ди „се о ба“ мо ти ва кроз књи-
жев но-исто риј ске ти по ве (од ви те за, пре ко пле ми ћа и бре те ра до ро ман ти чар ског 
ју на ка, „су ви шног чо ве ка“ и „ју на ка из под зе мља“) и на ци је (Фран цу зи и Ру си, пре 
све га), али и ка ко мо тив мо же да фи гу ри ра и на екс тра ди је ге тич ком ни воу, да бу де 
сред ство ка рак те ри за ци је и ка кав је, као у ана ли зи ра ним де ли ма До сто јев ског, на 
при мер (у Злим ду си ма, Крот кој, За пи си ма из под зе мља), по тен ци јал од ла га ња раз ре-
ше ња, елип тич ног или фраг мен тар ног, раз би је ног при ка за или не ре а ли зо ва ња мо ти ва, 
тј. мо ти ва нео др жа ног дво бо ја, „псе у до дво бо ја” (стр. 270). Сто га се из ове сту ди је мо-

3 По пов у ви ше на вра та на по ми ње да му је је дан од кри те ри ју ма за из бор ана ли зи ра них де-
ла, по ред ино ва тив ног и зна чај ног при сту па мо ти ву ко јим се ба ви, би ла и естет ска вред ност 
де ла, те да је за не ма рио сла би ја остварењa. Због то га у ње го вој сту ди ји, за раз ли ку од мно гих 
те ма то ло шких сту ди ја, не ма ана ли за оп скур них де ла по зна тих са мо спе ци ја ли сти ма и ан ти ква-
ри ма. Ипак, По пов у јед ном мо мен ту за ла зи у до мен по пу лар не кул ту ре, ана ли зи ра ју ћи са вре-
ме ну па ро ди ју на на шу на род ну ју нач ку епи ку, бур ле ску Но ва ков де се те рац у ко јем се дво бој, 
тач ни је мег дан, ја вља у функ ци ји ху мо ри стич ког онеобичaвања те ни ског ме ча (Но ва ка Ђо ко-
ви ћа, на рав но) и на ци о нал ног по но са на спорт ске успе хе хе ро ја-ре пре зен та тив ца (ст. 48-55).
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гу из ву ћи и не ки оп шти ји за кључ ци о мо гу ћим на чи ни ма функ ци о ни са ња књи жев ног 
мо ти ва, на ро чи то сна жно иде о ло шки обо је ног и кул тур но-спе ци фич ног мо ти ва, у 
исто ри ји књи жев но сти.

По пов, по ред то га, пра ти и ве зу из ме ђу при ка за них, књи жев них дво бо ја и оних 
ко ји су се у да том тре нут ку во ди ли у ствар но сти, од ко јих су не ки, као и у књи жев но-
сти, би ли истин ске тра ге ди је, а не ки вр ло ко мич ни и фар сич ни: по ред Пу шки но вих и 
Љер мон то вље вих дво бо ја, по ко ји ма су ови пи сци би ли по зна ти исто ко ли ко и њи хо-
ви ју на ци – Оње гин, Сил ви је, Пе чо рин… – због че га је у де вет на е стом ве ку дво бој 
по стао јед на од бит них асо ци ја ци ја на ру ску књи жев ност, ту су и ма ње по зна ти при-
ме ри дво бо ја, ме ђу њи ма и је дан ко ји се во дио због не сла га ња књи жев них уку са, као 
део књи жев не по ле ми ке ве за не за од нос епа и ро ма на, од но сно као део су ко ба при-
ста ли ца Ари о сто ве и Та со ве по е ти ке (стр. 95). 

О те ма то ло ги ји

Под те ма то ло ги јом, под чи је се окри ље ова сту ди ја сме шта, под ра зу ме ва се, ви ди-
мо, не пу ко иден ти фи ко ва ње, хро но ло шко и/или би бли о граф ско ре ги стро ва ње по ја-
ве од ре ђе не те ме или мо ти ва у исто ри ји књи жев но сти или са мо у исто ри ји на ци о-
нал не књи жев но сти, јер се не оста је на ни воу от кри ва ња по ре кла мо ти ва или те ме, 
од но сно, ако се кре не из су прот ног сме ра, на ни воу ка та ло га ути ца ја, већ се ба ви 
ана ли зом об ли ка и зна че ња јед не те ме кроз исто ри ју књи жев но сти/умет но сти. Са 
ста но ви шта на у ке о књи жев но сти нај зна чај ни је је, сто га, за кључ но, те о риј ско по гла-
вље,4 на ро чи то због По по вље вог на сто ја ња да раз мр си клуп ко тер ми на ко ји ма те ма-
то ло ги ја и њој срод не или ал тер на тив не гра не ком па ра ти сти ке (Stof geschic hte, мо ти-
во ло ги ја, те ма ти ка, те мат ска кри ти ка и сл.) у раз ли чи тим на ци о нал ним на у ка ма о 
књи жев но сти ба ра та ју, ства ра ју ћи не до у ми це око то га шта кон крет но те ма то ло ги ја 
про у ча ва: гра ђу, и да ли са мо гра ђу пре у зе ту из већ по сто је ћих ли те рар них кор пу са 
или гра ђу уоп ште, си жее у сми слу фор му ла ич них на ра тив них скло по ва, или, пак, тран-
спо зи ци је ми то ва и ар хе тип ских ли ко ва и си ту а ци ја кроз исто ри ју, или те ме и мо ти ве 
у нај оп шти јем сми слу; као и око то га ка кав је ме ђу со бан од нос те ма то ло ги је, те ма ти-
ке, те мат ске ана ли зе и те мат ске кри ти ке, да ли се не ке од њих ба ве иден ти фи ко ва њем, 
име но ва њем и кла си фи ко ва њем мо ти ва/те ма, а дру ге ана ли зом и ту ма че њем њи хо вих 
кон крет них умет нич ких ма ни фе ста ци ја, да ли се јед не огра ни ча ва ју на јед но де ло, док 
дру ге за ла зе у исто ри ју књи жев но сти (умет но сти и кул ту ре), или се њи хо ва ди стинк-
тив на по ља про у ча ва ња уоп ште не мо гу пре ци зно оме ђи ти.

Иако је че шће да се ова ква раз ма тра ња да ју у уво ду, По пов се опре де лио да те о-
риј ски оквир из ко јег ње го ва сту ди ја по ти че ела бо ри ра на кра ју, оста вља ју ћи чи та о цу 
да и сам, на осно ву кон крет них ана ли за, до ђе до из ве сних за кљу ча ка ве за них за прак-
тич ну при ме њи вост и хе у ри стич ку вред ност ди ја хро ниј ског и ком па ра тив ног ту ма че-
ња по је ди нач ног књи жев ног мо ти ва. Те о риј ско по гла вље је и исто ри ја оспо ра ва ња 

4 Не што кра ћа вер зи ја по гла вља до ступ на је и као чла нак у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи
жев ност и је зик, год. 60, бр. 2, 2012, стр. 363-379. И он лајн: http://www.ma ti ca srp ska.org.rs/sta ri-
Sajt/ca so pi si/knji zev nost_60-2.pdf
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те ма то ло ги је као мо гу ћег по ља ис тра жи ва ња у окви ру ком па ра тив не књи жев но сти и 
ње не „ре ви та ли за ци је” тј. ре-афир ма ци је од 60-их го ди на два де се тог ве ка, при че му 
По пов на ро чи то ис ти че рад Ре мо на Тру со на, али је, ујед но, и исто ри ја ре цеп ци је те ма-
то ло ги је и те мат ске кри ти ке у срп ској на у ци о књи жев но сти, где је она, иако те о риј ски 
за не ма ре на, а че сто и пот це њи ва на, прак тич но вр ло при сут на у ана ли за ма и ту ма че-
њи ма ка ко на род не, та ко и умет нич ке књи жев но сти. Од ка да се ри гид на по де ла на 
спо ља шњи и уну тра шњи при ступ књи жев ном де лу не сма тра ну жном, као ни стрикт-
но одва ја ње исто ри је књи жев но сти од дру гих ми кро-исто ри ја, на ро чи то не од исто-
ри је мен та ли те та, ду хов не, кул тур не или исто ри је сва ко днев ног жи во та; ка да, на про-
тив, до ми ни ра ју раз ли чи ти ви до ви исто ри зма и кул ту ро ло шких чи та ња књи жев них 
де ла, за ко је је књи жев но де ло пре вас ход но кул тур но-иде о ло шки ар те факт и сто га 
зна чај но тек у свом не по сред ном ма те ри јал ном, иде о ло шком и идеј ном или, пак, у 
кон тек сту ко ји му кон стру и ше чи та лац/ту мач, и те ма то ло ги ја – као област ком па ра ти-
сти ке ко ја књи жев на де ла чи та кон тек сту ал но, ка ко кроз њи хов од нос пре ма дру гим 
књи жев ним де ли ма, та ко и с об зи ром на њи хов од нос пре ма ре ле вант ним со ци јал ним, 
по ли тич ким, етич ким, со ци јал но-пси хо ло шким и дру гим чи ни о ци ма, у за ви сно сти од 
те ма/мо ти ва ко ји су пред мет ин те ре со ва ња – до би ја ка ко на зна ча ју, та ко и на ме то до-
ло шкој ра зно вр сно сти. Мо гли би смо ре ћи да је и са ма књи жев но-умет нич ка прак са 
то ком чи та вог два де се тог ве ка до при но си ла по тре би за да љим раз во јем те ма то ло ги-
је јер су (пост)мо дер ни стич ки по ступ ци ци тат но сти (од алу зи ја до па ро ди ја) че сто та кви 
да зах те ва ју не са мо по зна ва ње мно го број них кон крет них де ла про шло сти и по је ди-
нач них жан ро ва или епо ха, не го и по зна ва ње исто ри је упо тре бе и зна че ња од ре ђе них 
те ма и мо ти ва кроз исто ри ју књи жев но сти и умет но сти, од но сно, свест о исто рич но сти 
фор ми, функ ци ја и зна че ња ко ју те ма то ло ги ја раз ви ја и по др жа ва.5 

По пов нас про во ди кроз ве ћи број при руч ни ка и сту ди ја из ком па ра ти сти ке, пре 
све га фран цу ске, и кроз низ тер ми на ко ји ма се у окви ру ње озна ча ва, ма ње или ви ше 
до след но и успе шно, упо ред на исто риј ска ана ли за књи жев них мо ти ва и/или те ма, по 
че му се те ма то ло ги ја при бли жа ва фол кло ри сти ци и исто риј ској по е ти ци, а уда ља ва 
од те мат ске ана ли зе јед ног де ла. На рав но, про блем стро ге де фи ни ци је те ме и мо ти ва 
и на че ла њи хо вог ме ђу соб ног раз ли ко ва ња и од но ше ња је сте је дан од отво ре них про-
бле ма на у ке о књи жев но сти, без об зи ра на увре же ну прак су школ ске ин тер пре та ци је 
књи жев них де ла ко ја те ме и мо ти ве тре ти ра као објек тив не тек сту ал не чи ње ни це на 
ко је свест чи та о ца и ту ма ча не ма ути ца ја. Ка кав је оп сег зна че ња тер ми на мо тив у од-
но су на тер мин те ма и да ли је њи хов ме ђу од нос хи је рар хиј ски или фи гу ра ти ван? Да 
ли је, дру гим ре чи ма, мо тив си нег до ха или сим бол те ме, њен кон сти ту тив ни еле мент 
или ње на ма ни фе ста ци ја, илу стра ци ја или кон кре ти за ци ја (што би под ра зу ме ва ло да 
је те ма ап стракт на ми сао, од но сно иде ја ко ја се у мо ти ви ма – при ка за ним пред ме ти ма, 

5 При ме ра ра ди, мо тив пу стог остр ва у Гол дин го вом Го спо да ру му ва за до би ја свој пу ни зна чај тек 
ка да се по сма тра у кон тек сту чи та вог ни за де ла ко ја су кроз овај мо тив те ма ти зо ва ла пи та ње 
по ре кла ци ви ли за ци је, при ро ду во ље за моћ, од нос при ро де и кул ту ре, ин ди ви ду ал ног и ко-
лек тив ног и дру ге те ме ко ји ма се Гол динг у ро ма ну ба ви, у ши ро ком ра спо ну од уто пи је до дис-
то пи је, од мит ских Остр ва бла же них и Пла то но ве Атлан ти де, пре ко нај по зна ти јих об ра да ових 
мо ти ва у Де фо о вом Ро бин со ну Кру соу и Шек спи ро вој Бу ри до Хак сли је вог Вр лог но вог све та.
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ста њи ма, си ту а ци ја ма, по ступ ци ма, ли ко ви ма... – та ко ре ћи уте ло вљу је)? Да ли је мо тив 
те мат ска или тек сту ал на је ди ни ца? Да ли мо тив спа да у гра ђу или ма те ри јал ко јим се 
пи сац ко ри стио за по тре бе да тог де ла, за раз ли ку од те ме ко ја „при па да” са мом де лу, 
про из и ла зи из ње го ве и са мо ње го ве струк ту ре? и сл. По пов се пи та ња раз ли ко ва ња 
мо ти ва и те ме, по што је ука зао на не ке од њи хо вих де фи ни ци ја у окви ри ма те ма то ло-
ги је, на ро чи то код спо ме ну тог Тру со на, до дат но до ти че у „За вр шном освр ту“ (366-368) 
кон ста ту ју ћи да од ре ђи ва ње те ме и мо ти ва ипак тре ба да се ве зу је за кон крет на де ла 
и кон крет не ци ље ве и свр хе ана ли зе и ту ма че ња.6 Ово ме се мо же до да ти и мо гућ ност 
да оно што је у јед ном де лу мо тив у дру гом бу де те ма као и мо гућ ност да се из јед не 
ком по нен те мо ти ва по сте пе но раз ви је нов, ди стинк ти ван мо тив. Дру гим ре чи ма, те-
ма то ло ги ја зах те ва да се во ди ра чу на о то ме ко ли ко се од ре ђе ни мо тив/те ма мо же 
ва ри ра ти и мо ди фи ко ва ти, од но сно, ре кон тек сту а ли зо ва ти а да се и да ље мо же пре-
по зна ти као исти мо тив/те ма, а ка да је реч о про из вод њи но вог мо ти ва тран сфор ма-
ци јом по сто је ћег. То нас још јед ном вра ћа По по вље вој струк ту ри мо ти ва ко јим се ба ви, 
а ко ја ис кљу чу је мно ге, на о ко слич не об ли ке не по сред ног об ра чу на дво ји це ли ко ва 
(рва ње, пе сни че ње или ту чу, нпр.) као и уз гред но ме та фо рич но пред ста вља ње дру гих 
ти по ва не по сред ног, вер бал ног или фи зич ког су ко ба као дво бо ја.7

Свој „из ве штај” (364) По пов за вр ша ва са же тим, али пре ци зним по ре ђе њем те ма-
то ло ги је, са ње ним пре тен зи ја ма на на уч ност, објек тив ност, ме то до ло шку уте ме ље ност 

6 Ка да се овом пој мов ном па ру при дру же и дру ги пој мо ви ко ји ма се те ма то ло зи ре ђе или че-
шће слу же – а ме ђу њи ма до ми ни ра мит – још се ја сни је ука зу је по тре ба за пре гле дом ли те-
ра ту ре и тер ми но ло ги је ко ји По пов да је у за кључ ку сво је сту ди је. Реч ју, број на су те о риј ска 
пи та ња ко ја те ма то ло ги ја де ли са дру гим гра на ма на у ке о књи жев но сти, од на ра то ло ги је до 
ге не тич ке кри ти ке, па и са сво јим из дан ци ма, ка ква је тре нут но вр ло ак ту ел на има го ло ги ја, 
због че га је те о риј ско по гла вље од ин те ре са и ван стрикт ног окви ра те ма то ло ги је.
7 По по вље ве ана ли зе До сто јев ског по ка зу ју да се код ру ског пи сца че сто ја вља ме та фо рич но 
пред ста вља ње вер бал них су ко ба као дво бо ја у функ ци ји суп сти ту ци је не при ка за них и/или 
нео др жа них, нео ства ре них дво бо ја, на ро чи то као ком пен за ци ја за осе ћај ин фе ри ор но сти, 
со ци јал не или пси хо ло шке ко ју нео др жан дво бој ма ни фе сту је и пер пе ту и ра (стр. 254, 260, 
269) и у функ ци ји асо ци ја тив ног при бли жа ва ња вер бал ног, пси хо ло шког и фи зич ког аго на. 
Ипак, екс тен зив но и до след но ко ри шће ње ме та фо ре дво бо ја ни је од ба че но ни ка да се ова 
ин сти ту ци ја са свим ис ко ре ни ла. Ин те ре сан тан при мер је але го рич на при ча стра ве и ужа са 
„Дво бој“ Ри чар да Мат со на, од ко је је овај на пра вио и сце на рио за исто и ме ни и је дан од пр вих 
Спил бер го вих фил мо ва (1971). Ов де се у уло зи ду е ла на та ја вља ју из ве стан Деј вид (тј. Да вид, у 
кон тек сту алу зи је на Да ви да и Го ли ја та), во зач ауто мо би ла, и во зач ка ми о на ко ји оста је не ви-
дљив, а мо жда је и не по сто је ћи. Дво бој аута и ка ми о на, или чо ве ка и не ху ма не и де ху ма ни зу-
ју ће си ле те ро ра ко ју ми сте ри о зни ка ми он сим бо ли зу је по чи ње „увре дом” – пре ти ца њем; 
на ста вља се иза зо вом – ду гим и про дор ним зву ком си ре не ка ми о на, по сле ко јег сле ди не ко-
ли ко фа за је зи ве „бор бе“ – јур ња ва, пре ти ца ње, сле та ње с пу та, че о ни су дар, али и Деј ви до ва 
аго ни ја због не у спе лих по ку ша ја иден ти фи ко ва ња на па да ча – на смрт. У рад њу је умет нут и 
те ле фон ски раз го вор Деј ви да са су пру гом то ком ко јег му она за ме ра што прет ход ног да на 
ни је „бра нио ње ну част“ од не ког на ср тљив ца (чи ме се и алу ди ра на ви те шке дво бо је у име 
го спи не ча сти, и ју нак ка рак те ри ше као па си ван, не склон су ко бу и рас пра ви). Дво бој је ов де, 
да кле, ре а ли зо ва на ме та фо ра ко јом се те ма ти зу је нео п ход ност су о ча ва ња са злом и бор бе 
про тив све при сут ног, хи пер тро фи ра ног, па то ло шког и не кон тро ли са ног на си ља.
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и те мат ске кри ти ке (тзв. Же нев ске шко ле) са ње ним сло бод ним, фе но ме но ло шки и/
или пси хо а на ли тич ки обо је ним са ња ри ја ма над пе снич ким сли ка ма и ма што ви тим 
ре кон струк ци ја ма и ре про дук ци ја ма пе снич ке све сти.

И да ље

Као де таљ на ди ја хро ниј ска ана ли за мо ти ва дво бо ја у исто ри ји европ ске књи жев-
но сти ова сту ди ја мо же би ти под сти цај и за да ља ис тра жи ва ња у окви ру ком па ра ти-
сти ке, од но сно за по ре ђе ње при ка за дво бо ја у европ ској књи жев но сти са при ка зи ма 
срод них вр ста не по сред не уго вор не бор бе у ва не вроп ским жан ро ви ма, ка кав је ве-
стерн (и као књи жев ни и као филм ски жа нр) са сво јим мо ти вом ре вол ве ра шког окр-
ша ја или у књи жев но сти ма, ка ква је ја пан ска, ко је при па да ју дру га чи јим кул тур но-
исто риј ским тра ди ци ја ма па, сто га, ре пре зен ту ју и фор ме ду е ла за сно ва не на дру га-
чи јим кон цеп ци ја ма ча сти и ду жно сти, зна ча ја ин ди ви ду ал ног жи во та у од но су на 
жи вот за јед ни це или не ког ње ног де ла, дру га чи ји од нос пре ма смр ти и дру га чи је 
кри те ри ју ме про це њи ва ња хра бро сти и стра ха. С дру ге стра не, с об зи ром на то да се 
мо тив дво бо ја ја вља и у дру гим, на при мер ви зу ел ним умет но сти ма и ме ди ји ма, ова 
сту ди ја мо же би ти основ ка ко за ис тра жи ва ња из до ме на сту ди ја адап та ци је,8 та ко и 
за уоп ште но по ре ђе ње књи жев них дво бо ја са нпр. филм ским, не са мо на ни воу при-
че или при ка за ног све та не го и с об зи ром на раз ли ку из ме ђу вер бал не и ре пре зен-
та ци је ко ју омо гу ћа ва ју ви зу ел ни је зик и упо тре ба ка ме ре у до ча ра ва њу ат мос фе ре, 
пси хо ло ги је и емо ци о нал ног ста ња, као и ауто ро вог ста ва пре ма при ка за ном.

8 При ме ра ра ди, не ко ли ко умет нич ки зна чај них и вред них филм ских адап та ци ја књи жев них 
де ла са мо ти вом дво бо ја ко је је По пов ана ли зи рао. С јед не стра не би био филм Крот ка (Une 
fem me do u ce, 1969) Ро бе ра Бре со на у од но су на Крот ку До сто јев ског, чи ју рад њу пре ме шта у 
(ег зи стен ци ја ли стич ки) Па риз ше зде се тих и из ко је из ба цу је мо тив дво бо ја, што зна чај но ме-
ња пси хо ло шку мо ти ва ци ју за по ступ ке ли ка, од но сно, по ти ску је освет нич ко осе ћа ње сти да 
и стра ха, а по ја ча ва мо ме нат во ље за моћ. С дру ге стра не би ли би Ду е ли сти (The Du el lists, 
1977) Ри дли ја Ско та, филм ко ји оста је ве ран мо тив ској струк ту ри Кон ра до вог Дво бо ја и су-
штин ском зна ча ју ко ји се овом мо ти ву у при чи о мег дан џи ја ма као „с ума си шав ших умет ни-
ка” при да је. Он би мо гао би ти по себ но ин те ре сан тан за то што, с јед не стра не, адап ти ра при чу 
ко ја, без об зи ра на то што је уте ме ље на на исти ни тој при чи из вре ме на На по ле о но вих ра то ва 
и што је Кон рад, од мах на по чет ку, и екс пли цит но по ве зу је са ми ли та ри стич ким и ра то бор-
ним ду хом ове епо хе, мо же да се чи та и ин тер тек сту ал но, на по за ди ни Ди дро о ве за ми сли 
оп се сив но-ком пул зив них, ре пе та тив них дво бо ја у ко ји ма се при ја тељ ство и не тр пе љи вост, 
на сла да и на си ље, пре пу шта ње и во ља за моћ ста па ју и ме ша ју, та ко да ду е ли сти, као љу бав-
ни ци, не мо гу јед но без дру гог, у ро ма ну Фа та ли ста Жак и ње гов го спо дар (у ко јем се дво бој 
по ја вљу је и као лајт-мо тив и као ме та фо ра све та као не за вр ши вог про це са са мо-удва ја ња и 
су че ља ва ња и као фи гу ра ро ма неск не струк ту ре). С дру ге стра не, овај се Ско тов филм у сти-
ли стич ком сми слу осла ња на Кју бри ков филм Бе ри Лин дан (Ba rry Lyndon, 1975), адап та ци ју Те-
ке ри је вог ро ма на Ме мо а ри Бе ри ја Лин да на, и то та кву ко ја се, ме ња ју ћи и скра ћу ју ћи рад њу 
ро ма на, струк ту ри ра упра во око мо ти ва дво бо ја, са ко јим филм и по чи ње и за вр ша ва. Дру-
гим ре чи ма, Ду е ли сти би мо гли би ти жи жа јед не ин тер ме ди јал не те ма то ло шке сту ди је ко ја 
би се на По по вље ву на до ве за ла.




