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вљени попис књига из личне библиотеке пјесникове, свједочи о духовним хори
зонтима Миљковића и његовим интелект уа лним интересовањима и сазнањима.
Међу необјављеним рукописима Бранка Миљковића као посебно драгоц јену
издвајамо скицу дијалошког спјева Maldoror Iks, чији је наслов преузет из Ло
треамонових Малдорорових певања, те рукопис четири преведене пјесме Алена
Боскеа („Песничка“, „Сликарска“, „Вајарска“, „Музичка“), из збирке пјесама Син
копе (Syncopes, Paris 1961).
На крају рукописа као посебно драгоц јен у и ријетку информацију пронала
зимо попис свих добитника пјесничке награде Бранко Миљковић, која се дод јељује
у Нишу од 1971. године. Подсјећамо да је први добитник био Мил утин Пет ровић
за збирку Глава на пању, а да је прошлогодишњи добитник за 2009. годин у био
Миодраг Раичевић за збирку Длан & Лопата. Између многих других значајних
имена српског пјесништва издвајамо и пјеснике: Бранислава Пет ровића и Васка
Попу, Стевана Раичковића и Ивана В. Лалића, Миодрага Павловића и Борислава
Радовића, Мирослава Максимовића и Живорада Недељковића, све до Дејана Алек
сића и Марије Шимоковић.
У методолошком поглед у каталог је урађен по савременим музеолошким
стандардима, те на сазнањима књижевне историог рафије, архивистике, тексто
логије и документарног ист раживања књижевних текстова и књижевне грађе. На
основу изложеног можемо зак ључити да значајно доприноси новој систематиза
цији и новим сазнањима о дјел у и личности Бранка Миљковића. Као такав пред
ставља користан ист раживачк и посао, који са задовољством препоруч ујемо књи
жевној и научној јавности.
Горан Максимовић
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ОД КОРЕНА ДО ОДЈЕКА – МОДЕРНИ ДУХ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
(Бојана Стојановић Пантовић Распони модернизма. Упоредна читања српске
књижевности, Академска књига, Нови Сад 2011)
Двадесетак по много чем у различитих текстова историчарке књижевности
и књижевне критичарке проф. др. Бојане Стојановић Пантовић сабрани су у књи
гу Распони модернизма (у поднаслову: Упоредна читања српске књижевности),
а око једног заједничког именитеља: они покушавају, сваки на свој начин, да ухва
те суштину модернизма, тј. модерног у текстовима којима се баве, често не узи
мајући као основни критеријум само књижевни правац којем припадају, нити
столеће у којем су написани и објављени. Почев од виспрених интерпретација
песама Бранка Радичевића и Лазе Костића, преко прозе српских и хрватских ре
алиста, модернистичко-авангардних стремљења Милоша Црњанског, Исидоре
Секулић, надреа листа и посебно експресиониста – које је, бавећ и се њима низ
година и публикујућ и о њима студије (Српски експресионизам, Морфологија екс
пресионистичке прозе), те текстове у књигама (Линија додира, Побуна против
средишта и др.) не мало зад ужила – па све до савремених токова српске поезије
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и прозе (Светлана Велмар-Јанковић, Новица Тадић, Љубомир Симовић и др.), аутор
ка арг ументовано показује модерни и модернистичк и потенцијал анализираног,
као и сам еластицитет термина „модернизам“ и „модерно“, који су, студија показу
је, присутни читавих век и по у српској литерат ури. Запањујуће је и задивљујуће
сурфовање (али не у површном смислу, који се често придаје овом термину, него
у значењу темељног, свеобухватног истраживања) које је Бојана Стојановић Панто
вић суверено демонстрирала, експонирајући ерудицију и читалачку посвећеност и
компетенцију, несвакидашњу, нажалост, у данашњем бављењу историјом књижев
ности, уз познавање савремених теоријских, како домаћих тако и страних, увида.
Књига, поред уводног дела, који чине текстови Проблеми периодизације срп
ске књижевности у поредбеној визури: 1 (Од предромантизма до модернизма) и 2,
има четири јасно издвојене целине: У првој су текстови посвећени феноменима и
ауторским рукописима насталим у XIX столећу (Бранко Радичевић, Лаза Костић
и др.); други део бави се текстовима модернистичко-авангардних писаца (Исидора
Секулић, Милош Црњански, српска надреалистичка прозаида, експресионистич
ка и надреа листичка антинаративна поетика). У трећем поглављу књиге сабрани
су текстови који се баве феноменом другог, односно, имаголошким и родним пре
испитивањима модерне књижевности, те додирима српске и хрватске књижевно
сти, а по питању идеологије, менталитета и толеранције; проу чава се, даље, пу
тописна литерат ура и жанровски дискутабилни рукопис Прозраци Светлане
Велмар-Јанковић. Четврти део, уједно и најобимнији, посвећен је, како ауторка
бележи у напомени, „тумачењу и вредновању српског песништва 20. века, како
на плану синтетичког, антологијског презентовања, тако и кроз интерпретацију
дела наших најзначајнијих савремених песника.“
Компаративни увид подразумева упоредн у интерпретацију два или више
књижевних текстова унутар српске књижевности (Лаза Костић и Војислав Илић
– два неочекивана песничка сродника, Сродности у позним песмама Јована Хри
стића и Александра Ристовића), поредбен у интерпретацију текстова из јужно
словенских књижевности (Топос боваризма у јужнословенским књижевностима
на прелазу из реализма у модернистичку епоху, Књижевна перцепција српско-хр
ватских односа: идеологија, менталитет, толеранција), али и текстова који са
гледавају ширу књижевн у проблематику (проблем жанровског, односно књижев
ноисторијског, тј. периодизацијског одређења): Проблем периодизације српске
књижевности у поредбеној визури 1 и 2, Антинаративне тенденције код експре
сиониста и надреа листа, Дискурс српске надреа листичке песме у прози, Типоло
гија и вредновање песничке традиције у антологијама српске поезије ХХ века и
др. Са друге стране, поједини текстови, иако посвећени једном аутору, отварају
више чворишних тачака и сугериш у мог ућност рачвања неколик их интерпрета
тивних путева. У најбоље од ових текстова спадају нпр. Драма ероса и религије у
раној прози и есејима Исидоре Секулић, Идентитет и суматраизам: једно друга
чије читање Дневника о Чарнојевићу, Наративност поезије Ивана В. Лалића и др.
Ауторка се често служи низом примера из светске и јужнословенских књижев
ности како би пронашла стилске, односно тематске сроднике писцима којима се
бави: тако поводом песничког уобличавања мотива Офелије, ауторка не проп у
шта да помене везе Ивана В. Лалића са Рембоом, а када пореди поезију Јована
Христића и Александра Ристовића, чини то узимајућ и у обзир литерарне везе
обојице песника са Р. М. Рилкеом. У Дневнику о Чарнојевићу М. Црњанског и Де
мијану Хермана Хесеа присутан је снажан мотив индивид уа лизма, који, више
или мање, варира и топос хомоеротичности.
Срећан спој теоријског знања и критичког духа, тог „оштрог угла“ кроз ко
ји се одређени феномен прелама и адекватно вредн ује указивањем на примен у
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несвакидашњег тропа у поетском дискурсу доноси текст Поступак екфрасе у
збирци Улазак у Кремон у Миодрага Павловића, где се оно што ауторка наводи за
песника, његово „изванредно познавање домаће и светске култ уре и књижевно
сти, али исто тако и језика филозофије, мита и митологије, фолк лора, историј
ских и ант рополошких списа, религијских и психоаналитичк их текстова“, може
приписати и као врлина саме студије Б. Стојановић Пантовић, нарочито када она
препозна екфразу као репрезентацију већ репрезентованог, тј. књижевним меди
јумом уобличеног ликовног израза, те повезује Павловићев поетски говор са сли
кама Емануела де Вита, Ђорђонеа или Палма Век ија. Топос боваризма у српској
и хрватској прози, који ауторка испит ује на примерима дела Сеоска учитељица
Светолика Ранковића, Јара господа (Скоројевићи) Јанка Керсника и Мира Кодо
лићева Јосипа Козарца, указује да „тема брачног неверства почињена од стране
жене (мајке) управо представља огроман корак напред у процесу књижевне еман
ципације тема еротике и сексуа лности.“ Стога, зак ључ ује Бојана Стојановић
Пантовић, „три описана модела брачног троу гла код Светолика Ранковића, Јанка
Керсника и Јосипа Козарца представљају индивид уа лне, ауторске списатељске
варијанте топоса боваризма у разл ич ит им аспект има: соц ијалн им, ант рополо
шким, националним, етичк им, психолошким, родно-феминистичк им, и коначно
приповедним.“
Поред горепомен утих текстова, изузетн у интерпретативн у динамику, акри
бичну читалачку посвећеност и студиозност демонстрирају нарочито текстови
из треће групе: у тексту Драма ероса и религије у раној прози и есејима Исидоре
Секулић јасно се показују амбивалентност и отвореност дискурса наше списатељ
ке кроз изразито модеран приступ наведеним тематским окупацијама Секулиће
ве. Али је за читаоца најпровокативнији и најиновативнији текст који указује на
топос хомоеротизма у Дневнику о Чарнојевићу М. Црњанског. Преко покушаја
демистификације жанровске мимикрије (жанровска напетост дневник–роман), по
ређења са романом Х. Хесеа, преко књижевноисторијске интерпретације (уоча
вање елемената индивид уа лизма кроз сукоб појединац–маса присутан код оба
аутора, српског и немачког), па све до родних читања, ауторка нас вешто води ка
закључку да „Црњанскова унутрашња поетска визура може, међутим, бити усмере
на и ка деконструкцији пат ријархално схваћене мушке родне улоге“, али ауторка
се не зауставља на овом тумачењу, него указује на елементе „досада неуочене хо
моеротичности романа Дневника о Чарнојевићу.“
Експресионистичка и надреа листичка српска проза (М. Црњански, Стани
слав Винавер, Растко Петровић, Марко Ристић, Раде Драинац) посматрана је кроз
визуру светских авангардних тенденција, у првом ред у Манифеста надреа лизма
и Нађе Андреа Бретона, потом романа Berlin Alexanderplatz Алфреда Деблина, те
прозе Франца Кафке, да би се показало колико су српски писци умели да препо
знају и користе различите поступке који су за циљ имали жанровско раслојавање и
деструкцију стабилних приповедачких облика, од документаризма и ауторефлек
сивности, као и крајње персонализације приповедања, па све до ирационалистич
ке алеаторности која потп уно потцртава линеарни приповедачк и ток, уводећ и
асоцијативну логику и поиг равајућ и се моделом синхроницитета.
Дискурс српске надреалистичке песме у прози такође је једна од свеобухват
них и изузетно драгоцених студија, којима ауторка даје још један вредан прилог,
поред антологије Српске прозаиде, тематици српске песме у прози, који види као
антинаративни и антидескриптивни, односно формално-експериментални тип.
На такве текстове М. де Булија, Д. Алексића, Д. Матића ауторка надовезује на
стављаче код песника и прозаиста у савременој литерат ури.
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Једнако убедљиво и када тумачи традицију, али и непосредн у савременост,
када уочава суптилне нијансе које дневничко писмо дистанцирају од романеск
ног и обратно, те је границ у тешко утврдити због „својеврсне деконструкције
опозиције стварност-фикција“, када уочава елементе краћ их жанрова у оквиру
дужих приповедних целина или када тумачи тзв. двоструко кодиран у стварност
у делима савремених српских путописа – у првом реду Путовања у путопис Виде
Огњеновић и Мој скарабеј Милке Лучић, есејистичко писмо Бојане Стојановић
Пантовић искусно и зналачк и синтетизује и кондензује мишљење, па нуди и пре
цизне терминолошке одговоре на феномене који су по први пут уочени управо у
њеним студијама.
И када пореди три репрезентативне антологије – Богдана Поповића, Зорана
Мишића и Миодрага Павловића, укључ ујућ и и историје њихове рецепције, раз
личите вредносне судове изрицане поводом антологичарског посла и њихов трет
ман (ревалоризацију) у времен у садашњем, и када указује на отежавајуће окол
ности при периодизацији српске књижевности, Бојана Стојановић Пантовић свој
оштар угао комбин ује са панорамским погледом, да би се фокусирала на конк ре
тан проблем. Тако нпр. ауторка указује на терминолошки паралелизам авангарде
(Р. Вучковић, З. Константиновић, Г Тешић) и модернизма (термин се користио
више у међуратном период у), па чак и експресионизма као свеобухватног терми
на за више „изама“ с почетка ХХ столећа, али не проп ушта да прецизно, уз ци
тирање свих релевантних теоријских и књижевноисторијских извора, дефинише
суштину разуђености током прве три, а нарочито током треће деценије ХХ века.
Писана јасним стилом и читко, тако да у исти мах представља и незаобила
зно штиво студентима књижевности, али и значајан допринос нау ци о књижев
ности, књига Распони модернизма оправдала је обе речи из свог наслова, доказу
јући огромни модернистичк и потенцијал српске поезије и прозе, којем је управо
Бојана Стојановић Пантовић дала још један велик и допринос осветљујућ и га и
тамо где сија јасно, али и тамо где се његова светлост тек назире.
Драгана Белеслијин
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Лирске биографије Жарка Команина, Ранка Јововића 
и Слободана Ракитића
(Зборници радова о књижевном дјелу Жарка Команина – Ако те заборавим мој
оче, Ранка Јововића – Не окрећи главу од мене, Господе и Слободана Ракитића
– Пламен и роса, Центар за културу Плужине; Орфеус, Нови Сад 2011)
Основне стваралачке преокупације наших значајних књижевника – прозаи
сте и драматурга Жарка Команина, те пјесника Ранка Јововића и Слободана Раки
тића, ове године читалачка публика добија мог ућност да сагледа у разноврсним
и богатим свјетлима нових херменеу тичк их ист раживања и запажања. Под по
кровитељством Цент ра за култ уру из Плужина, као резултат традиционалне
књижевне манифестације која се одржава на просторима овог града и Пивског

