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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

КЊИ ЖЕВ НО КРИ ТИЧ КА РАЗ ГЛЕД НИ ЦА  
ИЗ БИ ЛЕ ЋЕ

Ве ру јем да је го то во из ли шно под се ћа ње да је и пре про шло
го ди шњег Окру глог сто ла о де лу Ми ра Вук са но ви ћа, упри ли че ног 
у Би ле ћи, о на шем углед ном ства ра о цу, овен ча ном нај пре сти жни јим 
на гра да ма и при зна њи ма, раз ми шљао, пи сао и бе се дио из у зет но 
ве лик број на ших на уч ни ка, кри ти ча ра и књи жев них ства ра ла ца, 
од ака де микâ Мил ке Ивић и Ма ти је Бећ ко ви ћа до нај мла ђих а 
не сум њи во да ро ви тих по сле ни ка на ше на у ке и кри ти ке, по пут 
Са ше Шму ље, Лу ке Ба ља и Дра га на Ба би ћа. Из не ко ли ко де се ти на 
ме ни зна них ра ни јих од је ка на Вук са но ви ћев им пре си ван и то ли ко 
са мо сво јан еп ски и по ет ски свет и го вор, из два јам за ову при ли ку 
са мо не ко ли ко Мил ки них и Ма ти ји них ре чи. Она ка же: „До и ста не
ве ро ват на та Се мољ го ра, до ку мент за кул тур ну исто ри ју, и ри
зни ца за на у ку, и би сер у књи жев ном ства ра њу, и оно нај ва жни је 
– по сла сти ца за ду шу.” Та ко Мил ка. А по Ма ти ји, Се мољ го ра је 
„ве ле леп на књи га”, ко ја „спа да у нај о ри ги нал ни је реч ни ке” и пред
ста вља „у ства ри Ми ров ков чег у ко ме су се спа си ле са мо ре чи, а 
ре чи су и би ле нај бо ља вред ност ово га све та и Се мољ го ре. То су 
ре чи ко је ви ше не жи ве у на ро ду не го на род жи ви у ре чи ма ко је 
су га над жи ве ле.” 

Пре не го што у крат ким цр та ма, без ма ло те ле граф ски, пред
ста вим три на ест кри тич коин тер пре та тив них при ло га из дво том
ног збор ни ка ра до ва Књи жев но де ло Ми ра Вук са но ви ћа, у ко јем 
и сам ла у ре ат На гра де „Све то зар Ћо ро вић” об ја вљу је два ефект но 
сре за на јед но ре че нич ка за пи са, „Би лећ ку ре че ни цу” и „Би лећ ку 
за хвал ни цу”, чи ји син так сич ки ар ти зам на по ми ње стил ско уме ће 
Ми ро сла ва Кр ле же из За ста ва и Бра не Шће па но ви ћа из Уста 
пу них зе мље, пре, да кле, сво је глав не за да ће ис пи су јем, ево, и сво ју 



ма лу али ср дач ну за хвал ни цу из да ва чу овог збор ни ка, ди рек тор
ки „Ака дем ске књи ге” Бо ри Ба бић, из Но вог Са да, ко ја је у овом 
оп штем не вре ме нупо књи гу (с обе стра не Дри не) смо гла по бу да, 
на чи на и сна ге да об ја ви наш збор ник у две књи ге, као што је и 
пре ко ју го ди ну штам па ла Вук са но ви ћев Си ла зак у реч и јед ну 
кри тич коесе ји стич ку књи гу о ње го вој Се мољ зе мљи. Уз гред ре
че но, а ни ма ло слу чај но, ето ка ко се и Не ве си ње, род но ме сто Бо ре 
Ба бић, на нај леп ши на чин уде ва у на ше би лећ ке ре че ни це о Све
то за ру Ћо ро ви ћу и Ми ру Вук са но ви ћу.

„Бег у искон”, та ко је на сло вљен за пис о То чи лу из пе ра у 
ме ђу вре ме ну пре ми ну лог Све то за ра Ко ље ви ћа, за пис и по тре сно 
озби љан и ху мо ран, у ко ме ве ли ки зна лац си ту и ра Вук са но ви ћев 
ро ман у 33 ре че ни це у кон текст свет ске књи жев но сти од Вер ги ли ја 
до Ели о та и на ше, срп ске, у ко јој су На ста си је вић и Бећ ко вић нај
бли жи Ми ро ви по е тич ки срод ни ци. Сваг да ду хо вит, ов де ми је Ко
ље вић нај бли жи и нај дра жи кад, дир нут, бе ле жи ко мен тар јед не 
Вук са но ви ће ве ре че ни це: „Ко ли ко ли је са мо веч не људ ске че жње 
за оно стра ним, као и ло кал ног по но са и обра за, ста ло у ту ре че ни цу.”

О истом ро ма ну пи ше и Јо ван Де лић. У ње го вом ма лом огле
ду „То чи ло ис под Се мољ го ре” пре ци зно је кон тек сту а ли зо ван 
Вук са но ви ћев ро ман ка ко у окруж ју ау то ро вог опу са та ко и у ко
ор ди на та ма на ше умет но сти и књи жев но сти, у ко јој, ма кар и не 
би ла рет ка фа сци на ци ја ка ме ном, Вук са но вић би ва „пр ви срп ски 
пи сац ко ји је на пи сао ро ман о ка ме ну”. Из па жљи ве ана ли зе свих 
еле ме на та струк ту ре, од ју на ка, ам би јен та и „исто риј ских и кул
тур ноисто риј ских ре ми ни сцен ци ја” до ука зи ва ња на раз ли чи те 
сме ро ве ау то ро вих ис тра жи ва ња у је зи ку, из два јам из овог по след
њег сег мен та као по себ но зна чај но опа жа ње о „ис пи ти ва њу мо ћи 
син так се”, ва жно ко ли ко и „вра ћа ње у жи вот за бо ра вље не лек си ке”.

Оба ту ма ча, и Ко ље вић и Де лић, има ју у збор ни ку још по 
је дан при лог. Кон ци пи ра ју ћи свој рад као под сти ца јан увод у рас
пра ву на по ме ну том Окру глом сто лу, Де лић ука зу је на бо га ту кри
тич коме диј ску ре цеп ци ју Вук са но ви ће вог де ла, на по не ки пре вид 
кри ти ке, на кључ на срод ства Вук са но ви ће вог ства ра ла штва, уста
но вље на на раз да љи ни од Ву ка до Па ви ћа, те на те мат скопо е тич ку 
са мо свој ност се мољ ске три ло ги је, у ко јој је глав ни „пи шчев циљ” 
(и не спо ран до сег) „упо тре би ти ар хај ско на мо де ран на чин; уве за ти 
не ка да шње и са да шње”, при че му је ства ра о цу „за ви чај ар хе тип, 
баш као и дје тињ ство ко је је ве за но за за ви чај”. Ко ље вић пак у 
есе ју о Бих по љу, Вук са но ви ће вој „по рат ној пу то пи сној при по ве
сти” из 2013, ак цен ту је, из ме ђу оста лог, ка ко се „на су прот је зи ку 
ла жи ко јим се го во ри на ра зним стра на ма” ова исто риј ска раз глед
ни ца обра ћа сми ре но и исти но љу би во „не са мо сво јим не го и дру гим 
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вре ме ни ма и про сто ри ма”, уто ли ко пре што је уо кви ру ју је дан про
ло шки и је дан епи ло шки ис каз Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и Иве Ан дри ћа.

По сле Ко ље ви ћа, у на шем збор ни ку су до шла до ре чи још два 
гла со ви та на ша на уч ни ка, Пре драг Пи пер и Алек сан дар Ло ма. Раз
гра ни ча ва ју ћи до ме не на уч не лин гви сти ке од тзв. фолклин гви
сти ке, Пи пер у огле ду „О по ет ској фи ло ло ги ји Ми ра Вук са но ви ћа” 
пре по зна је и ту ма чи у нај но ви јој књи зи на шег пи сца (Си ла зак у 
реч, 2015) ис ка зе ко ји мо гу би ти и „све до чан ство о не ким су штин
ским свој стви ма је зи ка” и пу то каз за по и ма ње ау то ро ве има нент не 
по е ти ке. Док нам Пи пер пре до ча ва уи сти ну „ши рок круг фи ло
ло шких те ма” Ми ра Вук са но ви ћа, тре ти ра них у по ме ну тој али и 
у дру гим ње го вим књи га ма, где је пи сац „пом но за гле дан у за ви
чај ни го вор као је дан од ја ких из во ра жи ве во де срп ског је зи ка”, 
до тле нас Ло ма у рас пра ви „Се мољ – име” на про сто фа сци ни ра 
мно штвом ту ма че ња ко рен ске мор фе ме у Вук са но ви ће вој кључ ној 
ре чи. По ли глот и еру ди та, Ло ма по ка зу је и из у зе тан слух за чу до 
је зи ка и умет ност ре чи, по себ но за кључ ном тврд њом ка ко „књи
жев ном до жи вља ју Се мо ља тај још увек не раз гр ну ти вео тај но ви
то сти да је до дат ну чар”.

Ка ко ме рас по ло жи ва ми ну та жа си ли на не у мо љи ву кон ци
зност, са мо ћу по јед ну ре че ни цу по све ти ти из ве шта ји ма Мар ка 
Не ди ћа, Слав ка Гор ди ћа, Не на да Ста но је ви ћа и Ми ће Цви је ти ћа. 
Не дић у ен ци кло пе диј ски по у зда ној и ег закт ној од ред ни ци с на сло
вом „Се мољ ска три ло ги ја Ми ра Вук са но ви ћа” су ми ра оп ште при
хва ће не и соп стве не уви де о ин вен тив но сти, нео бич но сти и ви со кој 
књи жев ној вред но сти по ме ну те три ло ги је, по себ но на гла ша ва ју ћи 
Вук са но ви ће ву не кон вен ци о нал ност „ли те рар не об ра де јед ног но
вог и ве о ма ин спи ра тив ног со ци о кул тур ног про сто ра”, као и срећ ну 
ства ра лач ку спре гу бо га те ву ков ске је зич ке тра ди ци је са „ну жним 
осе ћа њем на шег књи жев ног вре ме на”. Гор дић у по ду жем огле ду 
„При по вет ке Ми ра Вук са но ви ћа” на сто ји пак да не ко ли ким но ве ли
стич ким збир ка ма овог пи сца омо гу ћи из ла зак из сен ке гла со ви те 
три ло ги је, ин си сти ра ју ћи на оп чи ње но сти де тињ ством, за ви ча јем 
и за ви чај ним го во ром ко јим Гор ске очи на ја вљу ју глав не пу те ве, 
ко те и ви со ве Вук са но ви ће вог опу са, те на По врат ку у Ра ван град 
као про ми шље ном и на дах ну том ур ба нопа нон ском кон тра пунк ту 
се мољ ском све ту и го во ру, па на кон траст ном ме ђу од но су и две ју 
за ви чај них књи га, брит ког (ан ти ду кљан ског) ан га жма на збир ке 
Отвјсу ду и ти хе но стал ги је Чи та ња та ва ни це. Пред мет Ста но је
ви ће вог ине ре со ва ња је Вук са но ви ћев Да но ноћ ник, књи га днев нич
ких за бе ле жа ка, из ре ка, пе са ма у про зи и се ћа ња по мо де лу то ка 
све сти, ау то по е тич ких ис ка за и „есеј чи ћа” на раз ли чи те те ме, да кле 
ме ланж, пи сан, по ау то ро вим ре чи ма, „по иви ци жан ро ва”, ме ланж 
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у ко ме мла ди кри ти чар ипак про на ла зи за ко но мер не, лајт мо тив ске 
ау то ро ве пре о ку па ци је, по пут до жи вља ја шу ме и ку ће као све ти
ли шта, или пак у су прот ном зна ку и кљу чу, ви ђе ња се бе и дру гих 
у суп тил но кри тич ком и ау то и ро ниј ском све тлу. Ми ћо Цви је тић, 
оп чи њен „пре по зна тљи вим умет нич ким кра сно пи сом” на шег пи
сца, ко ји „ле по пи ше, а ле по и бе се ди”, пот кре пљу је сво ју тврд њу 
по ет ским, про зним и есе ји стич ким при ме ри ма – сти хо ви ма из 
Мо рач ни ка ко ји зву че ње го шев ски („Пра зна ри јеч ко ка мен у во ду 
/ Њој је сву ђе бли зу без да ни ца”), по хва лом ре чи у Се мољ го ри (где 
пи шчев ју нак „хва та леп ти ро ве од ри је чи” па зе ћи да им кри ла не 
оште ти, „да им се бо је не оспу”) и не ко ли ким ис ка зи ма из „уми
ве ног и би љур но на ки ће ног за пи са” о сли ка ру Дра га ну Стој ко ву.

У пр вој књи зи на шег збор ни ка чи та мо и три из ра зи то те о
риј скоме то до ло шки ори јен ти са не ин тер пре та ци је из пе ра Ли ди је 
То мић, Ли ди је Де лић и Је ле не Па вло вић. Пр во по ме ну та ау тор ка 
у свом сим бо ло шком ту ма че њу по ве зу је по ет ске ро ма не Кућ ни круг 
и Бих по ље, од ко јих је пр ви по све ћен „не са мо ку ћи, већ хра му 
срп ског је зи ка”, а дру ги је „мно го ви ше од пу то пи са”, „књи га исти не 
и је дан вид ли те рар ног во ди ча кроз сим бо ле ра та”. Дру га ау тор ка 
сво ју уче ну ми то граф ску ин тер пре та ци ју Вук са но ви ће вог Не му-
штог је зи ка по ен ти ра за вр шним уви дом, по ко ме је пи сац дао 
„но ву ко шу љи цу јед ном од нај по сто ја ни јих и на ју ни вер зал ни јих 
ар хе ти по ва”. Тре ћи при лог, с гра нич ног про сто ра лин гви сти ке и 
књи жев не на у ке, има за сво ју те му је зич ку струк ту ру Се мољ зе мље, 
док су му за кључ ни на ла зи у исти мах ег закт ни и по е тич ни: „По ка
за ли смо да је сва ки је зич ки ни во ак тив но укљу чен у фор ми ра ње 
је дин стве ног све та Се мољ пла ни не. Чи та ње и пи са ње из јед на че но 
је са кре та њем, ро ман је из јед на чен са пла ни ном.”

Ево нас на са мом кра ју из ве шта ја – пред не ре ши вим за дат ком: 
ка ко у све га дветри ре че ни це пре до чи ти са др жи ну и зна чај дру ге 
књи ге на шег збор ни ка? Њен је ау тор Дра ган Ко при ви ца, ко ји је у 
ми ну лим го ди на ма по све тио две књи ге две ма књи га ма се мољ ске 
три ло ги је, а сад у тре ћој, на 140 стра на, под на сло вом Се мољ ски 
ре фре ни – о ро ма ну „Се мољ љу ди”, пи ше о тре ћој. Пи ше по не се но, 
игри во, ско ко ви то, ка ко о те мат ском та ко и о жан ров ском, по е тич
ком и фор мал ностил ском об лич ју Вук са но ви ће вог де ла – да кле, 
по нај пре о ре чи ма, ко је су Се мо ља ни ма „пра за ви чај, по стој би на, 
мје сто по ри је кла и мје сто оку пља ња”, па о њи хо вим на дим ци ма, 
оним од ми ља, оним пе жо ра тив ним и оним у ко ји ма хи по ко ри стик 
има пе жо ра ти ван при звук, те о вр ли на ма и, че шће, ма на ма и људ
ским сла бо сти ма, па и ни ским стра сти ма овог људ ства и људ ства 
увек и сву где, да би за ма шан за вр шни сег мент књи ге по све тио се
мољ ском Де ка ме ро ну, тј. оном ску пу од 80, и ви ше, но ве ла до ми
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нант но обе ле же них ерот ским те ма ма и мо ти ви ма. Кри ти ча ру, 
да ка ко, ни је про ма кло ни Вук са но ви ће во при по ве да ње по е ти ке, 
или „пи са ње о пи са њу”, та ко да би смо ову књи гу, уз две прет ход
не истог ау то ра, мо гли на сло ви ти, с на гла ском на ши ри ни и све
о бу хват но сти при сту па, Кон ти нент Вук са но вић!

На рав но, не ко би дру ги на пи сао друк чи ју, па и ве ро до стој ни ју 
раз глед ни цу с про шло го ди шњег би лећ ког ску па. Ја та ко и то ли ко. 
Хва ла вам на па жњи и стр пље њу!*

* Реч при ли ком пред ста вља ња Збор ни ка ра до ва с Окру глог сто ла, Би ле ћа, 
18. IX 2015. Књи жев но де ло Ми ра Вук са но ви ћа I–II, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 
2016, у Би ле ћи, 24. сеп тем бра 2016. го ди не.




