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али и струк тур носе ми о ло шки пре о бра жај об ли ка сли ке (од фо то гра фи је 
до ви зи је), уо ча ва ју ћи те мат ске и ре то рич ке ино ва ци је у ста бил ном по
е тич ком окви ру овог жан ра, из два ја ју ћи ме ђу жан ров ске од но се сли ке 
и ге не рич ки срод них фор ми, али и њен ин тер ме ди јал ни по тен ци јал, по
сти же сво је вр сно „кре та ње на предна зад” (на хро но ло шком и ме то до
ло шком пла ну), чи ме је оче ки ва но, ве ро ват но и пре по зна тљи во (у до ме ну 
опи са по е тич ких свој ста ва про у ча ва ног жан ра) до не кле из не ве ре но, из
ме ње но и пре о бра же но, да би се, на тај на чин, по сти гао „нов до жи вљај”, 
тј. да би се да ли но ви уви ди о ма лој на ра тив ној фор ми епо хе ре а ли зма, 
ка ко као са мо стал ном ге но ло шком ен ти те ту, та ко и у скло пу жан ров ског 
си сте ма епо хе ре а ли зма или пак у окви ру раз у ме ва ња опу са ис так ну тих 
пи са ца срп ске књи жев но сти XIX ве ка. Про це су ал на пер цеп ци ја, ме то до
ло шки плу ра ли зам и све стра но по зна ва ње књи жев но и сто риј ског кон тек
ста, омо гу ћи ли су са гле да ва ње струк тур не, те мат ске, се ми о тич ке, ак сио
ло шке, ре то рич ке и иде о ло шке ком плек сно сти жан ра сли ке, до при нев ши 
из ни јан си ра ни јем раз у ме ва њу срп ске књи жев но сти епо хе ре а ли зма, али и 
но вим уви ди ма у то ко ве раз во ја срп ске пр о зе, ка ко у кон тек сту на ци о нал
не књи жев но сти, та ко и ана ли зом за не ма ре них, а ва жних ком па ра тив них 
аспе ка та.
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У из да њу Ака дем ске књи ге прет ход не го ди не об ја вље на је обим на 
на уч на мо но гра фи ја др Дра го љу ба Пе ри ћа, ван ред ног про фе со ра на Од
се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но
вом Са ду, ко ја је на ста ла уз по др шку про јек та Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Аспек ти иден ти те та 
и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти, као ре ди го ва на и до пу
ње на вер зи ја док тор ске ди сер та ци је, од бра ње не 2013. го ди не на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. По е ти ци вре ме на срп ских усме них еп ских 
пе са ма прет хо ди ле су две књи ге из истог пе ра – Тра гом древ не при че 
(2006), на гра ђе не зна чај ним при зна њем Пр ва књи га Ма ти це срп ске за 
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нај бо љи есе ји стич ки и књи жев но кри тич ки ру ко пис, и Те ри о морф ни 
ју на ци сло вен ске епи ке: Волх Все сла вје вич и Змај Ог ње ни Вук – ком па ра
тив ноти по ло шка ана ли за (2008), ко ја пред ста вља про фе со ров ма ги
ста р ски рад. До тре ће по ре ду пу бли ка ци је ау тор је имао ви ше од де це
ни је да пред мет про у ча ва ња са гле да из раз ли чи тих угло ва, при сту пи 
му ана ли тич ки и на кра ју са бе ре ре зул та те, о њи ма из но ва про ми сли и, 
нај зад, чи та о цу по ну ди сту ди ју ко ја ће, у нај ма њу ру ку, би ти не за о би ла зна 
ли те ра ту ра за оне ко ји пла ни ра ју да се озбиљ но ба ве усме ном еп ском 
тра ди ци јом.

Уз на сто ја ње да пре ци зно и де таљ но раз мо три ра зно вр сне аспек те 
тем по рал но сти срп ских усме них еп ских пе са ма, проф. др Дра го љуб Пе
рић ис пи су је мо но гра фи ју ко ја би по то ња ис тра жи ва ња из обла сти на у ке 
о књи жев но сти и фол кло ри сти ке мо гла усме ри ти у прав цу ту ма че ња 
не за о би ла зних чи ни ла ца по ет ског тек ста ко ји бит но од ре ђу ју и дру ге 
ње го ве фак то ре – ли ко ве (по го то во кон текст еп ске би о гра фи је ју на ка), 
са му пе сму (пре вас ход но њен си жеј ни мо дел), те рад њу (у сми слу тра
ја ња до га ђа ја и њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти). Ис црп на ана ли за вре
мен ског пла на на струк тур ном пла ну ор га ни зо ва на је у три це ли не, при 
че му су кључ на по гла вља: „Вре ме ли ка”, „Вре ме пе сме” и „Вре мен ска 
ди на ми ка од ви ја ња рад ње” уо кви ре на увод ним и за кључ ним на по ме
на ма, а чи та лац се мо же оба ве сти ти о це ло куп ној гра ђи и ли те ра ту ри 
на ко ју се ау тор осла ња, док је књи га до дат но опре мље на пре глед ним 
та бе ла ма са спи ско ви ма из во ра за сва ки по је ди нач но об ра ђен мо тив, као 
и ин дек сом име на, што знат но олак ша ва усме ре но чи та ње.

По е ти ка вре ме на срп ских усме них еп ских пе са ма пред ву ков ска 
бе ле же ња и зби р ке Ву ка Ка ра џи ћа отва ра ши ро ко пи та ње – „шта је, 
за пра во, вре ме” (11) при сту па ју ћи му из раз ли чи тих угло ва, уз при ме ну 
ме то до ло шког плу ра ли зма с ци љем да се овај ком плек сан фе но мен опи ше 
што објек тив ни је и што це ло ви ти је. Ау тор ука зу је на ве зу тем по рал но
сти с про стор ном ка те го ри јом (од ко је је нео дво ји ва), али и на ре ла ци ју 
с ли ком, при че му из два ја мит ско и исто риј ско вре ме, уз вре ме од ре ђе но 
си же ом и би о гра фи јом ју на ка. Гра ђа на ко ју је ис тра жи ва ње усме ре но 
је су пред ву ков ска бе ле же ња и за пи си Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, при 
че му су обу хва ће не сле де ће збир ке и ан то ло ги је: На род не пе сме из ста
ри јих, нај ви ше при мор ских за пи са Вал та за ра Бо ги ши ћа, На род не пе сме 
у за пи си ма XV–XVI II ве ка Ми ро сла ва Пан ти ћа, Ко сов ска бит ка у усме
ној по е зи ји Со ње Пе тро вић, Ер лан ген ски ру ко пис, као и беч ко и др жав но 
из да ње Срп ских на род них пје са ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, уз пост
хум но об ја вље не збир ке из ње го ве ру ко пи сне за о став шти не. За кључ ци су 
за сно ва ни на ана ли зи кор пу са оби ма од око хи ља ду пе са ма ко је да ти
ра ју од кра ја XV до по ло ви не XIX ве ка.

По гла вље „Вре ме ли ка” по све ће но је еп ској би о гра фи ји ју на ка у 
кон тек сту об ре да пре ла за и пра ти ње го во уз ра сно до ба од ро ђе ња (одој че, 
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де те), пре ко пр вог рат нич ког под ви га и же нид бе, од но сно ини ци ја ци је 
и ли ми нал ног ста ња нео фи та (де чак, мла дић, мла до же ња), те зре лог до ба 
(му шка рац у пу ној сна зи) и по зног пе ри о да (ста рац), све до смр ти. Ти ме 
ау тор ну ди оп шти вре мен ски оквир ту ма че ња кроз ко ји је мо гу ће са гле
да ва ти и по је ди нач не еп ске ју на ке за то што се њи хо во де ло ва ње пре вас
ход но оства ру је кроз упи си ва ње зна ме ни тих под ви га у ко лек тив но и 
умет нич ки уоб ли че но пам ће ње срп ског на ро да. По себ но вред ни је су 
уви ди у об ред на ис хо ди шта и ар ха ич не сло је ве усме них еп ских пе са ма, 
ак ти ви ра них кроз мо ти ве: чу де сног за че ћа, но во ро ђен че та с бе ле зи ма 
на те лу – озна ка ма зма је ви то сти, пр вог ис ку ше ња мла дог рат ни ка, свад
бе ног ри ту а ла, ста рог му дра ца, стар ца с пре на гла ше ним сек су ал ним апе
ти том, фи зич ке бе смрт но сти ју на ка, по све ће ња, вас кр се ња, зо о морф не 
и фи то морф не ду ше. По ред то га, про фе сор у об зир узи ма и ана хро ни зме 
за сту пље не у еп ском тек сту, има ју ћи у ви ду спој исто риј ских лич но сти 
у окви ру од ре ђе не пе сме ко је се у из ван по ет ској ствар но сти ни су мо гле 
сре сти, што об ја шња ва на сло ја ва њем кроз усме но тра ди ра ње, не про пу
стив ши да при том по ме не и не у те ме ље на по ве зи ва ња кон крет них љу ди 
и број них гра ђе ви на по диг ну тих то ком ви ше ве ков ног пе ри о да.

Нај ве ћи део мо но гра фи је ба ви се по ет ском се ман ти ком вре ме на, 
при че му се ова ка те го ри ја, сход но кон тек сту уоб ли ча ва ња усме не еп ске 
пе сме (тра ди ци о нал не кул ту ре), по сма тра кроз низ би нар них опо зи ци ја: 
кон текст из во ђе ња пе сме – си жеј но вре ме пе сме; објек тив но–на ра тив но; 
мит–исто ри ја; све то–про фа но; дан–ноћ; за тво ре но вре ме – отво ре но вре ме; 
Бог–чо век; пра ви тре ну так – кри ви тре ну так и слич но. Уз све то об ухва та 
се ши рок спек тар тем по рал них од ред ни ца: да ни у не де љи, го ди шња до ба, 
ју тро, под не, ве че, глу во до ба, ноћ, про шлост, са да шњост, бу дућ ност. 
Сег мент „Вре ме пе сме”, као нај о бим ни ји, из ди фе рен ци ран је на де вет 
ма њих це ли на. Та ко се од „Из во ђач ког вре ме на пе сме” (у чи јим је окви
ри ма про ту ма чен кон текст пе ва ча и ње го ве пу бли ке, за тим си жеа, те 
од но са ко лек тив ног ви ђе ња исто ри је пре ма објек тив ној ствар но сти), 
пре ко „Еп ске пе сме из ме ђу исто ри је и усме не хро ни ке” (где је ус по ста
вље на раз ли ка ме ђу хро ни чар ским и мо тив ским пе са ма, уз ана ли зу мит
ског вре ме на и при ка зи ва ње кон сти ту и са ња еп ских хро но то па), „Ло ка
ци о ног зна че ња еп ског вре ме на” (по сма тра ња ка лен да ра, као и сме не 
днев не и ноћ не се ман ти ке вре ме на), „Пред ста вља ња про шло сти, са да
шњо сти и бу дућ но сти” (при чему се ука зу је на тро дел но сег мен ти ра ње 
вре мен ског то ка, а у од но су на тач ку у ко јој се су бјект на ла зи, че му су 
до да те на по ме не о ре ла тив но сти вре ме на, по го то во у по гле ду ње го вог 
пре ци зног од ре ђи ва ња, од но сно да ти ра ња до га ђа ја), „’За тво ре ног’ и ’отво
ре ног’ вре ме на пе сме” (у сми слу фор мал не и се ман тич ке за тво ре но сти 
тек ста), „Тем по рал не тач ке гле ди шта пе ва ча” (при ка за не у по ет ском на
ра ти ву по ста вља њем гра ни це из ме ђу он да шњег и ов да шњег), „Кон цеп
та са вре ме ног (веч но сти)” (оства ре ног кроз фор му ле), „Фа та ли стич ког 
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кон цеп та” (где се суд би на по сма тра као не што што је од Бо га да то, с јед не 
стра не, или као по сле ди ца чо ве ко вих из бо ра у жи во ту, с дру ге), све до 
„Пра вог и кри вог вре ме на” (што ну ди ту ма че ње еп ске фор му ле „Бог и 
сре ћа ју нач ка”). Ов де пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ри сни 
су не са мо на уч ној пу бли ци већ и сту ден ти ма књи жев но сти, по ред оних 
ко је ин те ре су ју ра зно ли ки ви до ви по и ма ња вре ме на.

Нај зад, ау тор па жњу по све ћу је оства ре но сти еп ске рад ње у тем по
рал ном ко ду ко ја се мо же од ви ја ти са или без пре ки да, спо ро или бр зо, 
ком пакт но или ди фу зно, ци клич но или ли не ар но. Ка те го ри ја вре ме на 
ана ли зи ра се у кван ти та тив ном и ква ли та тив ном сми слу, уз на сто ја ње да 
се од го во ри на пи та ња ко ли ко ду го тра је рад ња и ка ко од ре ђен пе ри од 
про ти че. На уч ни уви ди пред ста вље ни у по гла вљу „Вре мен ска ди на ми
ка од ви ја ња рад ње” зна чај ни су за да ље про у ча ва ње си жеј них мо де ла 
чи је се од ре ђи ва ње пре вас ход но оства ру је с об зи ром на аспект ко јим се 
про фе сор ис црп но по за ба вио. Крај њи за кључ ци овог сег мен та од но се се 
на то да нај ве ћи број срп ских усме них еп ских пе са ма под ра зу ме ва ли
не ар но про сти ра ње вре ме на усме ре ног ка про шло сти као узо ру пре ма 
ко јем се тре ба вла да ти у са да шњо сти, а где Ко сов ска бит ка пред ста вља 
по себ ну тач ку тра ја ња на ше кул ту ре, за тим да се пе ри о ди нај че шће ме ре 
спрам пра зни ка, као и да се до га ђа ји углав ном нижу сук це сив но, по ста
вље ни узроч нопо сле дич но.

Тре ћа књи га проф. др Дра го љу ба Пе ри ћа ну ди све о бу хват но ту ма
че ње фе но ме на вре ме на у кон тек сту усме не еп ске тра ди ци је. Они ма ко ји 
се ба ве срп ским фол кло ром ова ће мо но гра фи ја би ти не за о би ла зан пу
то каз у по то њим ис тра жи ва њи ма. Ре зул та ти су пред ста вље ни пре ци зно, 
ја сно, ар гу мен то ва но, сти лом ко ји убрза ва чи та ње, уз на сто ја ње да се 
ком пли ко ва на ка те го ри ја по јед но ста ви, али и при ка же из раз ли чи тих 
угло ва, што се по сти же при ме ном па жљи во би ра них ме то до ло ги ја при
ла го ђе них пред ме ту про у ча ва ња.

На са мом кра ју, ду жни смо да по хва ли мо из да вач ку де лат ност Ака
дем ске књи ге ко ја у кон ти ну и те ту чи та о ци ма омо гу ћа ва увид у са време
ну на уч ну ли те ра ту ру. Ни прет ход не, по све спе ци фич не, 2020. го ди не 
оче ки ва ња пу бли ке ни су из не ве ре на. Са мо из обла сти про у ча ва ња срп
ске усме не књи жев но сти об ја вље на су три зна чај на оства ре ња, а по ред 
ов де пред ста вље не пу бли ка ци је из два ја мо још два на сло ва, Пи шем ти 
при чу Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић и У тра га њу за из вирво дом Ане 
Вук ма но вић, оба, та ко ђе, при ка за на у прет ход ним бро је ви ма Ле то пи са.
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