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„ГУ СЛЕ ЈА ДИ КО ВЕ” – ЖИ ВОТ И ПЕ СМЕ  
СЛЕ ПИХ ПЕ ВА ЧИ ЦА

Ма ри ја Кле ут и др., Без очи ју ка но и с очи ма: на род не пе сме сле пих же на, 
Фи ло зоф ски фа кул тет – „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2014

Мо но гра фи ја Без очи ју ка но и с очи ма: на род не пе сме сле пих же на 
пред ста вља скуп сту ди ја че ти ри ау тор ке: Ма ри је Кле ут, Љи ља не Пе ши
кан Љу шта но вић, Све тла не То мин и На та ше По ло ви не, ко је су са раз
ли чи тих аспе ка та про у ча ва ле срод не те ме. Ра до ви ко ји су об ја вље ни у 
овој књи зи на ста ли су у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та Фру шка 
го ра у књи жев но сти (ру ко во ди лац проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта
но вић), те су сто га и гру пи са ни, ка ко то и са ме ау тор ке на по ми њу, око 
сле де ћих за јед нич ких од ред ни ца: Фру шка го ра, на род не пе сме, сле пе 
пе ва чи це, усме на и пи са на књи жев ност. 

У ра ду ко ји пред ста вља увод у глав не те ме ко је ће би ти раз ма тра не 
у овој књи зи Ма ри ја Кле ут тра га за нај ста ри јим по ме ни ма (од XVI до 
XIX ве ка) о по сто ја њу усме не књи жев но сти на па ди на ма Фру шке го ре 
и окол них пре де ла, са ку пља чи ма и њи хо вим за пи си ма. При ли ком са гле
да ва ња те мат ске по де ле и жан ров ске при пад но сти пе са ма ко је су би ле 
са став ни део ре пер то а ра сле пих пе ва чи ца, уо ча ва као глав ну ка рак те
ри сти ку њи хо вог по ет ског по ступ ка спе ци фи чан от клон од ју нач ког 
ето са и по ме ра ње те жи шта на ху ма ну ви зи ју. На ста вак ове те ме, али 
и ау тор ки них прет ход них ис тра жи ва ња, пред ста вља рад „Сле пи ло: жи
вот и пе сма”, по све ћен са гле да ва њу на чи на на ко ји су сле пе пе ва чи це 
утка ле сво је тра гич но жи вот но ис ку ство ли ше но сти ви да у по сто је ћу 
фол клор ну ма три цу. При том из два ја по себ но оне пој мо ве ко ји су уо би
ча је но по ве за ни са оп ште ра спро стра ње ном пред ста вом о сле пом про сја
ку (си ро ти ња, осле пље ност и гу сла ње). У ра ду „Тра ди ци ја и ино ва ци ја: 
пе сме сле пи ца у ва ри јант ном кру гу” по ре ди по ет ска оства ре ња Сле пе 
Жи ва не и Сле пе Је це са њи хо вим ва ри јан та ма у ста ри јим за пи си ма (Ер лан-
ген ски ру ко пис) и раз ма тра њем истих или слич них си жеј них мо де ла 
по ка зу је на ко ји на чин ове пе ва чи це уно се из ме не и ка кав је њи хов од нос 
пре ма усме но по ет ској тра ди ци ји ко ја им је прет хо ди ла. Ме ђу тим, при
ли ком ана ли зе пе снич ког опу са Сле пи це из Гр гу ре ва ца ни је би ло мо гу ће 
при ме ни ти исти ме тод, бу ду ћи да ње не пе сме не ма ју ста ри јих де се та рач
ких ва ри јан ти. На при ме ри ма по је ди них спе ци фич них мо ти ва у ње ној 
по е зи ји, М. Кле ут по ка зу је ка ко је ова пе ва чи ца из гра ди ла сво ју ви зи ју 
Ко сов ског бо ја, ина че ње не оми ље не те ме, спа ја ју ћи усме но пам ће ње о 
том до га ђа ју и би блиј ске мо ти ве.

У пр вом од укуп но два ра да у овој књи зи Љи ља не Пе ши кан Љу шта
но вић „Че сти то, сви је тло, све то. Тран сцен ден тал на ви зи ја Сле пе Сте па
ни је и Ви шњи ћев исто риј ски им пе ра тив” раз ма тра ју се пе сме из Ву ко вих 
збир ки у ко ји ма се по ми њу за ду жби не Не ма њи ћа и од нос по ме ну тих 
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ства ра ла ца пре ма овој те ми, што по себ но до ла зи до из ра жа ја у пе сми 
„Све ти Са во”, ко ју је ис пе ва ла Сле па Сте па ни ја и ње ној ва ри јан ти („Опет 
све ти Са во”) Фи ли па Ви шњи ћа. Иа ко су обе ва ри јан те, што се фа бу ле 
ти че, пот пу но исте, ау тор ка уо ча ва раз ли ку на ком по зи ци о ном пла ну, 
те је по дроб ном ана ли зом ука за ла на су штин ску раз ли ку у њи хо вом ства
ра лач ком по ступ ку. Та ко у Сте па ни ји ној ва ри јан ти из два ја хри шћан ски 
по глед на свет и па три јар хал но устрој ство по ро дич не хи је рар хи је, око 
ко јих се за пра во и кон цен три ше зна че ње свих сег ме на та пе сме, док као 
основ ну ка рак те ри сти ку Ви шњи ће вог по ступ ка уо ча ва ши ре пред ста ве 
о за ду жби нар ству као из ра зу мо ћи и из јед на ча ва њу град ње ма на сти ра 
са гра ђе њем ца ре ви не. Све то, ка ко ау тор ка за кљу чу је, све до чи о њи хо
вој су штин ској ра зли ци у по гле ду на свет – Сте па ни ји ној окре ну то сти 
ис кљу чи во ка оно стра ном и тран сцен ден тал ном све ту и Ви шњи ће вој 
син те зи ду хов ног и ма те ри јал ног, од но сно ре ли гиј ског и исто риј ског. У 
сле де ћем ра ду „Гу сле ја ди ко ве” усред сре ђу је се на од нос пре ма сле пи лу 
у срп ској усме ној по е зи ји и тра ди ци о нал ној кул ту ри уоп ште. Сто га у 
увод ном де лу по ми ње древ не пред ста ве, са чу ва не у об ре ди ма ини ци ја
ци је и ми ту, о сле пи лу/за бра ни гле да ња и не ви ђе но сти/не ви дљи во сти 
као глав ним обе леж ји ма би ћа из хтон ског све та. Са по ме ну тим пред
ста ва ма о опа сно сти ко ју но си онај ко ји је обе ле жен сле пи лом, раз ма тра 
тра гич ну суд би ну Гр гу ра и Сте фа на Бран ко ви ћа у усме ној пе сми и пре
да њу, осла ња ју ћи се на до са да шња про у ча ва ња ове те ме. Утвр ђу је да се 
о њи хо вој суд би ни пе ва ло и при по ве да ло на ши ро ком ју жно сло вен ском 
про сто ру, а бу ду ћи да пе сме ко је се ба ве овом те мом при па да ју но ви јем, 
пост ву ков ском пе ри о ду бе ле же ња, ау тор ка их по сма тра као тво ре ви не 
ко је су на гра ни ци усме ног и пи са ног.

Сло же ност од но са усме не и срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, 
те исто ри је и пре да ња, цен трал на је те ма у ра до ви ма оста лих ау тор ки 
(С. То мин и Н. По ло ви не). У пр вом де лу свог ра да „Смрт Ар се на Па три
ја ра: исто риј ски оквир и пе снич ко пам ће ње” Све тла на То мин на осно ву 
исто риј ских спи са и до ку ме на та, као и бо го слу жбе не ли те ра ту ре, пра ти 
суд би ну па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа, по себ но мо ти ве по ку ша ја 
ства ра ња ње го вог кул та и пре но са мо шти ју из Бе ча у ма на стир Кру ше
дол. У дру гом де лу на во ди не ко ли ко на род них пе са ма у ко ји ма су ови 
до га ђа ји опе ва ни, а ко је су за бе ле же не од раз ли чи тих пе ва ча (јед ну ва ри
јан ту ис пе ва ла је и већ спо ми ња на Сле па Је ца) на под руч ју од По ду на вља 
до се вер не Дал ма ци је. Раз ма тра ју ћи све по зна те ва ри јан те, ау тор ка на 
кра ју да је убе дљив од го вор на пи та ње у ко јој су ме ри пе сме са чу ва ле 
се ћа ње на ствар ни исто риј ски до га ђај. 

На та ша По ло ви на у ра ду „Би блиј ски мо ти ви у пе сма ма сле пих пе
ва чи ца” про у ча ва од но се из ме ђу ре ли ги о зне ли те ра ту ре и усме не тра
ди ци је, по сма тра ју ћи их као два па ра лел на си сте ма ко ји се ме ђу соб но 
про жи ма ју и при том по себ ну па жњу обра ћа на њи хо ву за јед нич ку ком
по нен ту – усме ни при јем. Ау тор ка ука зу је на до ми на ци ју би блиј ских 
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мо ти ва и хри шћан ских по ру ка о вр ли ни, на ро чи то у пе сма ма ко је су ис пе
ва ле Сле пи ца из Гр гу ре ва ца, Сле па Жи ва на, Сле па Је ца и Сле па Сте па
ни ја, пот кре пљу ју ћи сво је тврд ње из два ја њем од го ва ра ју ћих ци та та из 
Све тог пи сма и ха ги о граф ске ли те ра ту ре као из во ра за об ли ко ва ње 
кључ них мо ти ва у њи хо вом ства ра ла штву. Сви на ве де ни при ме ри до ка
зу ју ау тор ки ну по чет ну те зу о функ ци о нал ној ра зно ли ко сти би блиј ских 
мо ти ва у усме ној по е зи ји. У дру гом ра ду Н. По ло ви не та ко ђе је уоч љив 
ком па ра тив ни при ступ, али овог пу та у цен тру па жње је то пос пу та, од
но сно пред ста ва о пу то ва њу у усме ној епи ци. При том као нај за ни мљи
ви ји при мер у том кон тек сту из два ја пе сме Сле пе Жи ва не, а по том и дру
гих пе ва чи ца, да би на кон оп се жног раз ма тра ња про сто ра опи са ног у 
њи хо вим пе сма ма по ка за ла ка ко до бар ства ра лац мо же у на сле ђе ни 
мо дел укло пи ти и оно што је ствар но про жи вео.

Дра го цен при лог по ме ну тим ра до ви ма пред ста вља ју крат ке би о гра
фи је пе ва чи ца, ко ји ма се при ли ком сво јих ис тра жи ва ња ба ви ла Ма ри ја 
Кле ут, а за тим и пе снич ка збир ка ко ју чи не сви тек сто ви за ко је се по у зда
но зна, или се на осно ву ра ни јих ис тра жи ва ња (С. Ма ти ћа, В. Лат ко ви ћа, 
В. Не ди ћа, Р. Пе шић) прет по ста вља да су их ис пе ва ле Жи ва на Ан то ни
је вић (Сле па Жи ва на), Је ли са ве та Јо ва но вић (Сле па Је ца), Сле пи ца из 
Гр гу ре ва ца, Сле па Сте па ни ја, Сле пи ца из Вра ње ва, Је ла Сле пи ца, Сле па 
Па ва и Јо ка Је зди ми ро вић. 

 У дру гом де лу ове књи ге су, осим спи ска ли те ра ту ре и ко ри шће
них скра ће ни ца, при ло же ни и ре ги стри по ет ских ли ко ва и ге о граф ских 
име на, као и реч ник ма ње по зна тих из ра за, што до при но си ве ћој ра зу мљи
во сти ових тек сто ва и ши рој чи та лач кој пу бли ци, на ро чи то сту ден ти ма 
ко ји су за ин те ре со ва ни за ову те ма ти ку. Због то га би се ова мо но гра фи ја 
мо гла по сма тра ти и као до пун ска ли те ра ту ра за из во ђе ње те о риј ске на
ста ве из обла сти на род не и сред њо ве ков не књи жев но сти, јер су на уч ни 
ре зул та ти и за па жа ња ко је су ау тор ке из не ле у ве ли кој ме ри про ис те кли 
упра во из ин тер ди сци пли нар ног при сту па раз ма тра ним те ма ма, а об је
ди ња ва њем свих по ме ну тих ра до ва на овај на чин омо гу ћа ва чи та о ци ма 
мно го ши ри увид и са гле да ва ње раз ма тра не про бле ма ти ке у пот пу но 
но вом све тлу. Осим то га, ино ва ти ван, све стран и све о бу хва тан ис тра жи
вач ки при ступ, до са да углав ном пар ци јал но про у ча ва ним про бле ми ма, 
као што су по е ти ка и жи вот не суд би не сле пих пе ва чи ца, ар хе тип ске 
пред ста ве о сле пи лу у тра ди ци о нал ној кул ту ри, кон цепт жен ског на че
ла у ства ра ла штву и сл., а уз све то и им пли цит но вред но ва ње њи хо вог 
пе снич ког опу са, ње го ве функ ци је и зна ча ја у окви ри ма све у куп не срп
ске усме не ба шти не, са свим си гур но ће оста ви ти упе ча тљив траг у на шој 
фол кло ри сти ци и ујед но би ти до вољ но ин спи ра ти ван под сти цај за не ка 
бу ду ћа ис тра жи ва ња срод них те ма.

Ја сми на ЈО КИЋ




