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Прегледни речник компаратистичке терми-
нологије у књижевности и култури настао 
је на основу заједничког интерфакултетског 

истраживања теоријско-историјских терминолош-
ких претпоставки компаративне књижевности. Ис-
траживачки тим је састављен од петнаест наставни-
ка са Филозофског факултета у Новом Саду (проф. 
др Миодраг Радовић, проф. др Никола Страјнић, 
проф. др Горана Раичевић, проф. др Љиљана Матић, 
проф. др Богдан Косановић, проф. др Михал Хар-
пањ, проф. др Корнелиа Фараго, проф. др Софија 
Кошничар,  доц. др Јасмина Јокић, доц. др Владимир 
Гвозден и мр Соња Веселиновић)   и Филолошког 
факултета у Београду (проф. др Јован Попов, доц. др 
Зорица Бечановић-Николић и доц. др Биљана Дој-
чиновић-Нешић) и то са седам различитих катедри, 
којим је руководила проф. др Бојана Стојановић-
Пантовић, редовни професор на Одсеку за  компара-
тивну књижевност Филозофског факултета у Новом 
Саду. У првој фази истраживања обављене су пар-
цијалне студије терминолошке проблематике у ко-
мапаративној књижевности након којих су објавље-
не две огледне свеске, прва 2006. године, друга 2007. 
године. После тога, тим је обрадио по јединственој 
методологији преко 200 термина и тако саставио 
овај специјалистички терминолошки речник који, с 
једне стране, пружа рекапитуалацију терминолошке 
проблематике у компаратистичким истраживањима 
код Срба, а с друге стране, доприноси уједначавању и 
стандардизацији најважнијих појмова у овој области 
науке о књижевности.

Као што је познато, компаративна књижевност 
је једна од најстаријих дисциплина науке о књи-
жевностима у европским оквирима, која је настала 
у 19. веку и дуго била водећа дисциплина у науци о 
књижевности у најразвијенијим европским књижев-
ностима: француској, немачкој, енглеској, руској итд, 
и одиграла прворазредну  улогу у повезивању наци-
оналних књижевности и конституисању  европског 
и светског контекста, који је битно одредио и раз-
вој књижевности и науке о књижевности, мада тај 
развој није текао у свим националним срединама на 
јединствен начин, а ни равномерно. У тај процес су 
се врло рано укључили и српски писци, преводиоци, 
књижевни историчари, критичари и теоретичари.

Динамичан развој компаратистике током два 
века довео је до извесних терминолошких разлика, 
али оне никад нису биле препрека ни за међусобне 
утицаје и повезивања, а неподударности и двосмис-
лености у стручној терминологији нису угрозиле 
стални успон ове дисциплине. Код нас су компара-
тистичка истраживања била врло дуго средишњи 
ток развоја науке о књижевности, посебно у исто-
рији књижевности и књижевној критици. Управо 
преко компаратистике наша наука о књижевности 
је понајбоље хватала корак са водећим европским 
трендовима, што се на један или други начин огледа-
ло и у методологији и стручној терминологији. Код 
нас су у 19. веку и почетком 20. века превагу у ства-
рању компаратистичке терминологије имали најпре 
немачки, потом француски утицаји, а током 20. века 
знатнију улогу су одиграли и англосаксонски и руски 
елементи, зависно од развијености појединих дисци-
плина науке о књижевности. Водеће место преузеле 
су нове теоријске дисциплине и специјалистичка 
истраживања, (феноменолошки приступ, формали-
зам, семиотика, рецепционо-естетичка  истражи-
вања, структурализам итд.), али је компаратистика 
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задржавала своју релеванцију у домену међусобних 
утицаја и прожимања различитих националних 
књижевности, не устежући са од преузимања нових 
истраживачких метода и средстава, а такође и поје-
диних терминолошких иновација. У нашој науци о 
књижевности тај процес стварања терминологије 
текао је спонтано, што је довело до извесних неујед-
начености српске термнологије, гледајући у дијахро-
нији, а  у синхронијској равни - до неуједначености 
и разлика у  односу на сличне процесе у појединим 
националним књижевностима. Данас је стварање 
терминолошког речника прворазредни подстицај 
за још бржи развој српске компаратистике и уопште 
наше науке о књижевности.

Значај овог Речника је утолико већи што је ме-
тодологија овог истраживања постављена тако да 
обухвати више најважнијих аспеката терминолошке 
проблематике.Селекција термина је извршена на ос-
нову прецизног дефинисања предмета и методоло-
гије компаративне књижевности, а са намером да се 
конституише и систематски изгради што потпунији 
корпус термина у овој дисциплини. Посебно је ва-
жно што је дескрипција и кодификација  стручних 
термина извршена на основу увида у досадашњу 
примену компаратистичких термина и развој ком-
паративне књижевности код Срба, уз уважавање 
улоге  коју је имала, а и данас има та терминологија у 
сложеном процесу повезивања српске књижевности 
и културе у европске токове. Овим Речником обух-
ваћени су сви најзначајнији класични термини ком-
паратистике, затим, најзначајнији заједнички књи-
жевни и културни феномени у оквирима европске 
књижевности, она истраживања која су имала најду-
жу традицију у компаратистичким истраживањима, 
или су пак означила највеће домете у науци о књи-
жевности. Обрађени су и најфреквентнији терми-
ни и теоријски концепти и методолошки приступи 
који се користе у савременој науци у књижевности 
у Европи и Америци. Уведени су најновији термини 
које савремена компаратистика преузима из других 
сродних дисциплина, као што су: гинокритика, се-
миосфера, интертекст, женско писмо, номадологија, 
дискурс, итд. За дефинисање термина коришћени 
су страни извори који су релевантни у европским 
и светским оквирима, уз уважавање и свега онога 
што је се у домену компаратистичке терминологије 
догађало код нас. После сваког термина, наведена 
је селективна библиографија радова најпознатијих 
страних и наших аутора.  

Захваљујући томе, приликом израде овог Речни-
ка, који је умногоме пионирски подухват, избегну-
те су једностраности и ограничења у приступу овој 
проблематици. Њиме су постављене сасвим солидне 
основе за процес стандардизације компаратистичке 
терминологије код нас, који се, дакле, врши према 
јединственим методолошким и научним критерију-
мима, који су јасно дефинисани,  али и довољно ши-
роко постављени. Речник је пример флексибилног 
осавремењивања и стандардизације стручне тер-
минологије у једној научној дисциплини, која има и 
богату традицију и несумњиве перспективе. Терми-
ни који су обухваћени овим Речником обрађени су 
у сложенијој лексикографској дескрипцији, тако да 
свака одредница садржи неопходну меру информа-
тивности и поузданости. 

Пошто је реч о терминолошкој проблематици 
која делом прелази уско стручне оквире компара-
тистике, овај Речник је добра основа и за подизање 
нивоа стручне и методолошке основе и развоја и 
осталих дисциплина које се баве књижевношћу: 
српске књижевне критике, теорије и историје књи-
жевности. 

Романом Моја последња главобоља (2008) Ла-
ура Барна (1964) се винула у елитно окружење 
српске књижевности. Роман је инспирисан 

Исидором Секулић. Барна је иначе дипломирани ис-
торичар уметности. 

Сада се пред читаоцем наткриљује амбициозни 
роман Ђорђонеова клетва, који продире у златно 
доба италијанске ренесансе, 1427 - 1576. Ради се о 
роману-хроници типа Андрићеве књиге На Дрини 
ћуприја.

Барна се скрупулозношћу научника и слободом 
уметника удубила у психу највећих сликара рене-
сансе, од Мазача и Учела до Леонарда, Ђорђонеа и 
Тицијана, претварајући их у књижевне јунаке, тако-
рећи  веродостојне личности.

Заиста је дивно када Мазачо и Учело разговарају 
о проблемима перспективе. Ту се помиње Чимабуе, 
коме је дато више простора пред крај романа. Инсис-
тира се на геометрији. Романсијерка је као мото књи-
ге дала Платонов цитат: “Бог увек геометризира.”

Учело каже: “Да, логика ума је нешто сасвим раз-
личито од логике ока.” (Овим мисаоним токовима 
се у 20. веку позабавио велики теоретичар ликовне 
форме Рудолф Арнхајм у обимној студији Визуелно 
мишљење.)

Учело кроз Барнину интерпретацију даље каже: 
“Око разоткрива само половину истине, мозак чува 
ону другу. Уметности једна за другом вапе за исти-
ном /.../ Перспектива је моје подсећање на кључну 
иновацију у сликарству.”

Учело улази у срж уметности кад се пита: “Ко то 
упорно тврди да је сунце жуто? А небо плаво?”

Непрегледно и разноврсно је богатство мисли 
великих сликара, али Барна обрађује живот у Фи-
ренци, Риму и Венецији комплетно бавећи се по-
литиком, кугом, проституцијом, детаљним описима 
сексуалних сласти, ефебофилијом (код Леонарда да 
Винчија), психологијом уметника и читавим низом 
других тема. Књига је написана необично понесено 
и надахнуто, као уосталом и веома успела Господари-
ца  Ана  Зорице Кубуровић, роман смештен у средњи 
век, доба Светог Саве.

Барна са једним мушким уживањем описује жен-
ствене чари куртизане Лаурете Азарели. (“Дубоки 
деколте јаркоцрвене хаљине од источњачке свиле 
истицао јој је мраморне брадавице...”) Лаурета се на-
лази у крајње необичним ситуацијама. Она умире. 
Мазача прогони њена авет и он је слика. Дешавају се 
неке ствари које нисмо у стању да препричамо. Теш-
ко је мотивисати  Мазачово љубљење мртве куртиза-
не, али у општем контексту романа то поседује свој 
смисао. Барна каже да је велики сликар био веома 
рањив.

Мало је писаца који поседују ту елеганцију сензу-
алности, чулности и еротизма као ова књижевница 
која обиљем инвентивних епитета и других стилских 
фигура гради пожудну раздражљивост својих јуна-
ка.Барна кроз уста њених протагониста доста говори 
о уметничкој сујети. И себичности.

Залазећи у терен политике, Учело каже: “Једино 
се с политичарима никад не зна.”

Значајан део Ђорђонеова клетве представља Са-
вонаролин масовни религиозни фанатизам (због 
чега је касније погубљен као јеретик), кад су спаљи-
ване слике и књиге. Микеланђело и Ботичели су се 
ставили на страну Савонароле, што је несхватљиво. 
Ботичели је био до те мере заслепљен учењем овог 
јеретика да је наводно своје слике предавао пламену.

Барна овим спаљивањем уметничких дела очиг-
ледно алудира на оно што су нацисти радили са “изо-
паченом уметношћу” модерниста и књигама Фројда, 
односно Томаса Мана и других слободоумних ми-
слилаца. Савонаролини вандали су спаљивали књи-
ге Талеса из Милета, Софокла, Епикура, Аристотела, 
Овидија, Тибула, Платона... Како наша књижевница 

каже, присутнима је то личило на карневалско сла-
вље.

Као мајстор прозе Барна је ушла у психу Леонар-
да да Винчија дајући његов ток свести. (“Сфумато се 
најјасније препознаје у спарним и песковито засиће-
ним данима. Хладноћа стеже ваздух, усредсређујући 
дух кроз око - на суштину. А суштина без тајне некад 
је непријатељ уметности.” /.../Како би човек могао 
осликати живо титрање лука, тај привидни покрет 
који чак ни разум не успева да сагледа као реалност 
већ га прима као илузију, претапајући га у опсену - 
варку мозга. А највећа превара која прија мозгу је 
Сфумато!”) Леонардо је сматрао да ниједно људско 
истраживање не може бити истинито ако не прође 
кроз математичке доказе - и то пажљиви читалац по-
везује с цитатом са почетка књиге.

Као што смо поменули, наша списатељица доста 
простора даје Леонардовој ефебофилији, истичући 
да су он и Микеланђело ванбрачна деца.

Роман сеже до 1578. године, да би се једном кју-
бриковском елипсом пребацио у Београд 2010.

Да ли у визионарском роману као што је овај тре-
ба водити рачуна о мотивацији, логици и каракте-
ризацији, о чему је књижевница све време своје по 
природи фантастичне књиге водила рачуна? Ми до-
лазимо код неке Марине и неког Игора, који се баве 
стварима везаним за дотадашњи ток романа. Из њих 
исијава снажна речитост, њихова логика је моћна и 
парадоксална, као и Барнина.

Како се снаћи у овим смелим хипотезама? Зак-
ључци воде до Чимабуеа. На самом крају књиге се 
помиње Мазачо, што у том контексту збуњује и најо-
корелијег читача Ђорђонеове клетве.

Нема никакве сумње у то да Барна својим обра-
зовањем, својим смислом за грађење сложеног ис-
торијског романа, својим смислом за животолику 
атмосферу италијанских градова од пре неколико 
столећа, својом маштом - а пре свега својим круп-
ним талентом - чини Ђорђонеову клетву романом 
подстицајним за читаоца на други начин него што 
то чине остали успели романи. Ово дело је једнако 
интелектуално и ирационално, што је пошло од руке 
Андрићу у Разговорима са Гојом, Кишу у Гробница за 
Бориса Давидовича и Павићу у Хазарском речнику.
Читалац ће се запитати зашто се роман зове Ђорђо-
неова клетва!? Е, па то нека му буде изазов и подсти-
цај да проучи ову савршено несвакидашњу књигу.

Занос ренесансе
Данко Стојић
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Појавом нове књиге – збирке поезије Монашки 
сонети, Ранко Павловић наставља започету 
мисију Трагања и истраживања, исписујући  

двадесет импресивних сонета о монаштву, монасима 
и монахињама, саопштавајући нам оно „најнеопход-
није“ што прати њихов живот, од унутрашњег (емо-
тивног) стања до одговорности пред Свевишњим. 
Пјесничка ријеч је издвојена из уобичајеног кази-
вања, као и сама тематика која је Павловићу послу-
жила да се одликује посебношћу и самосвојношћу, 
јер је настала као посљедица пишчевог животног 
сазријевања и интересовања за живот човјека изван 
уобичајених норми и „оквира“.

Тако, умјесто драме која је у овом времену нај-
чешћи пратилац људских живота, пјесник прибје-
гава једној смирености и посвећености и тиме шаље 
поруку „необузданом свијету“ да је мјера овозе-
маљске угрожености достигла свој максимум и да је 
вријеме да се сами од себе и за себе спасавамо. Па-
вловић живот монаха и монахиња трансформише у 
пјеснички, врло често психолошки мотивисан, па је 

у средишту сонетске форме човјек – субјекат – не у 
миту него у стварном животу.

Прва пјесма у овој књизи насловљена Монах тра-
жи лековиту траву, управо нам говори да је живот 
„праћен“ како са земље, тако и са Неба и да је сав 
свијет „стао“ у живот травке, само је треба пронаћи 
и препознати, а потом вјеровати у могућност њеног 
дјеловања. Притом се не мисли на „баналност“ вје-
ровања него на судбинску животодајност монаха 
кроз историју. Толико се животне чистоте огледа у 
ликовима монаха и монахиња да стрепе тражећи оп-
роштај од Бога и на помисао да уберу обожен цвет.
( Монахов грех).

Ту нема маштања ни драмског набоја, него при-
бјегавања размишљању како помоћи човјеку баче-
ном у Огањ неразумног свијета.

Тражећи изворну ријеч која учествује у животу 
монаха, Павловић босиљак посијан у врт манастир-
ски, види и у блискости његове сјеменке са Богом и 
то оне која је преостала на длану ...и осећа да се та 

Божија биљка / ни леду, ни суши, ни корову не да... 
(Анхимандрит сеје босиљак).

У блиједој тамноћи ноћи божанске зраке, сјенке 
обасјавају лице монахово да би заједно „тражили 
звезду за себе“. У самом дослуху је и сунчева зрака 
коју би из своје смјерности и скромности препустио 
коријену, листу, грани, цвијету, сматрајући да зрака 
сунца овјерава вјековјечитост тако да у пјесми Сун-
чева зрака пјесник градећи лик појединца изграђује 
слику колективног.

Прича се рађа из Васионе, птичјег гласа, борове 
гране, међу звијездама, из свега „што је видљиво и 
невидљиво“, а то невидљиво и јесте оно што пјесми 
надодаје много слика које читалац уобличује из своје 
маште. Отуда је разумљиво што се енергија монаха – 
субјекта, кроз мрвице хране преноси у птичији глас: 
Ова за сеницу, ова за детлића, / ова за голуба, лепог 
превртача, / а ова за верног, дворишног врапчића, /
да џивџан покљуца, да мало ојача... (Монах храни 
птице).

Тако се блиски пријатељи нађу за Божјом трпезом 
скупа, па се пријатељство осјећа и преноси с кољена 
на кољено, као најчишћи и најњежнији вид уздиг-
нућа „над временом“.

Пјесничка снага је у капи освештаног вина која 
нас сабира у духовну мисију и лишава „механичке“ 
свакодневице, а уједно и позива на препознавање 

У трагању је свијет одувијек и сада
Ранко Павловић: Монашки сонети, Арт – Принт, Бања Лука, 2011.
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