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Гордана Рајњак

СА ГЛЕ ДА ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА УПО РЕД НИХ 
ПО Е ТИ КА У АН ДРИ ЋЕ ВОМ РО МА НУ 
ТРАВ НИЧ КА ХРО НИ КА
– Пи са ње Да ви ла и Де фо сеа –

Те о риј ске по став ке на по љу ком па ра тив них по е ти ка кре ћу се, пре све га, у прав цу 
уста но вља ва ња нео п ход но сти да се ме ђу соб но при зна ју ау то ном ни по е тич ки све то-
ви, те да се ус по ста ви за јед нич ки по е тич ки ме та је зик.1 Пред у слов та квог то ле рант ног 
по ступ ка ну жно чи ни раз у ме ва ње и осве тља ва ње огра ни че но сти до ме та по е ти ка 
ко је има ју пре тен зи ју ка све вла да ју ћем ста ту су.2 Као ван ред на, не те о рет ска по моћ, 
ко ја ујед но пру жа са свим ин три гант не и из ни јан си ра не уви де у овај про блем, али 
по ста вља и но ва пи та ња, ну ди се Ан дри ћев ро ман Трав нич ка хро ни ка, с ар ти ку ли са-
ном те мом пи са ња уну тар пи са ња, уз то обе ле же ног осо би тим кул тур ним кон тек стом.

Уме ће пи сца је ту да осми сли рет ку, не и не мо гу ћу, си ту а ци ју да два за пад ња ка, 
пи сца-функ ци о не ра, ујед но и раз ли чи та и слич на по мно го че му, до пу ту ју у зе мљу 
Бо сну ко ја истог мо мен та по ста је пред мет њи хо вих ли те рар них ин спи ра ци ја.3 Ли те-
рар но уоб ли че на бал кан ска зе мља у Про кру сто вој по сте љи ја сно де фи ни са них за-
пад них по е тич ких на че ла от кри ва на ро чи те по гле де на свет фран цу ског кон зу ла Да-
ви ла и ње го вог са вет ни ка Де фо сеа, по гле де ко ји из ви ру иза умет нич ких струк ту ра, 
из оних не ек спли ци ра них сло је ва за пад них ко ло ни за тор ских иде о ло ги ја.4 Слу чај је 
пак та кав да ови ју на ци, бо ра ве ћи у сре ди ни пот пу но стра ној њи хо вом кул тур ном и 
иден ти тет ском скло пу, са ми, услов но ре че но, по ста ју „пред мет“ јед не дру ге Бо сне, 
по све дру га чи је од оне у њи хо вим де ли ма, ко ја исти ни тост њи хо вих пи са ња, а са мим 
тим и по е тич ких на че ла, до во ди у пи та ње. 

1 Marián Gálik, “In ter li te ra ri ness as a Con cept in Com pa ra ti ve Li te ra tu re”, стр. 5, CLCWeb: Com pa ra ti ve 
Li te ra tu re and Cul tu re 2.4 (2000), http://docs.lib.pur due.edu /clcweb/vol2/iss4/6
2 Earl Mi ner, Com pa ra ti ve po e tics. (Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton – New Jer sey, 1990), стр. 24.
3 О кон зу ли ма и раз ло зи ма њи хо вог до ла ска у Бо сну, ко ји од го ва ра ју Ан дри ће вим ли ко ви ма, пи сао је 
на ви ше ме ста Ста но је Ста но је вић у сво јој књи зи Исто ри ја Бо сне и Хер це го ви не. (Зво ник, Бе о град, 1999)
4 Исто риј ска фак та о овом фе но ме ну за сту пље на су ка ко у на шим сту ди јам, нпр. Ста но је Ста но је-
вић, Исто ри ја Бо сне и Хер це го ви не, и Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба (Дом и шко ла, Бе о град, 
2003), на ро чи то „Ше сто по гла вље“ и оста ла пот по гла вља ко ја го во ре о Бо сни, та ко и у стра ним 
као што је Пјер Ко кел, Исто ри ја Цр не Го ре и Бо сне, при ре ди ли: Бра ни слав Ко ва че вић и Вла де та 
Цви јо вић, пре вео с фран цу ског: Вла де та Цви јо вић (Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре: ЦИД, Под го-
ри ца, 1998), на ро чи то по гла вље: „Бо сна од тур ске ин ва зи је до при па ја ња Ау стро-Угар ској ца ре-
ви ни (1463–1878)“). 
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По е ти ке глав них ју на ка – пред у сло ви њи хо вих умет нич ких де ла – ујед но су и са ме 
„исто риј ски за ви сне од на ро чи тог кул тур ног спле та“.5 Бу ду ћи да оне прет по ста вља ју 
на ро чи та ви ђе ња и до жи вља је из ве сне кул ту ре, при ли ком по ку ша ја њи хо ве при ме не 
на кул ту ру (кул тур не пред ме те) пот пу но дру га чи ју од сво је ма тич не, от кри ва ју, хте ле то 
или не, сво ју пар ци јал ност. За ми сао Ан дри ће вог ро ма на је да, по ред пру жа ња очи глед-
ног ма те ри ја ла по год ног за има го ло шко ис тра жи ва ње,6 оства ри ко рек ци ју нор ма тив-
но сти ових за пад них по е ти ка, ко је пре по ру чу је сво је вр стан евро по цен три зам.7 Пи сац 
то чи ни та ко што ,,све до чи“ о сво је вр сним ме та фи зич ким ква ли те ти ма дру гог кул тур ног 
све та ко ји, да би би ли при зна ти и усво је ни, тра же из ме ну по е тич ке пер цеп ци је све та, 
за јед но са ко рен ском тран сфор ма ци јом лич но сти глав них ак те ра. Оту да се и при ступ 
овог ра да, у ши рем сми слу, мо же озна чи ти Мај не ро вим тер ми ном „пра во суд ни“ ( ju di-
cial), ко ји под ра зу ме ва „пре по зна ва ње на че ла из ве сне осо бе, узи ма ње истих као пред-
ра су да, из на ла же ње из во ра тих пред ра су да и ис тра жи ва ње дру гих пу те ва“.8

Жан Да вил, фран цу ски кон зул, у слу жби На по ле о но ве им пе ри јал не вла сти, до ла зи 
у Бо сну с ци љем да из ве шта ва о од но си ма из ме ђу тур ског, фран цу ског и ау стриј ског 
упра вља ња. При то ме, овај по ма ло не си гур ни, у по ли ти ку укљу чен чо век, пи ше еп о 
Алек сан дру Ма ке дон ском, ко ји пред ста вља јед ну вр сту „ма ски ра ног ду хов ног днев-
ни ка Да ви ло вог“.9 То де ло у ко јем је овај кон зул „сва сво ја ис ку ства у све ту, сво је ми сли 
о На по ле о ну, о ра ту, о по ли ти ци, сво је же ље и сво ја не го до ва ња [...] пре ба ци вао у 
да ле ка вре ме на и ма гло ви те при ли ке у ко ји ма је жи вео ње гов глав ни ју нак, и ту им 
[...] пу штао сло бод на ма ха и на сто јао да их са де ље у пра вил не сти хо ве и ви ше-ма ње 
стро ге ри ме“,10 на ста је пак на осно ву ја сно екс пли ци ра них по е тич ких пра ви ла ко ја се 
да ју књи жев но-те о риј ски си сте ма ти зо ва ти.

По ред то га што фа во ри зу је сти хо ва ну фор му еп ског ка рак те ра, Да вил има на ме ру 
да ову сво ју Алек сан дри ду, по пут Хо ме ро вог спе ва, ор га ни зу је у два де сет и че ти ри 
пе ва ња. Фа во ри зо ва ње кру те еп ске фор ме уз исто риј ску са др жи ну го во ри о то ме да 
се ра ди о кла си ци стич ком пред ло шку, ко ји Ан дри ћев на ра тор и по твр ђу је на зи ва ју ћи 
кон зу ла „убе ђе ни уче ник ве ли ког Бо а лоа“.11 Сход но бо а ло ов ској по е ти ци ко ја се бо ри 
про тив „пре те ра ног ути ца ја ма ште“, „пе снич ких сме ло сти и ду хов ног не ре да“,12 и Да-
вил ве ру је да по е зи ја „мо ра да се ру ко во ди ра зум ном ме ром и здра вим сми слом без 
ко јих не ма и не мо же да бу де ни ка квог умет нич ког де ла“.13 Ова кво ви ђе ње по е зи је 

5 Earl Mi ner, исто, стр. 216. [“hi sto ri cally re la ti ve to a par ti cu lar cul tu ral com plex“]
6 „Ро ман Трав нич ка хро ни ка, као на ра тив на пре зен та ци ја има го ло шког раз ми шља ња“, пре у зе то из: 
Кор не ли ја Фа ра го, „Ком па ра тив на тро по ло ги ја стран ца у књи жев но сти“, Те о риј ско-исто риј ски 
пре глед ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је код Ср ба, св. 1, уред ни ци: Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић 
и Ста ни ша Не шић (Књи жев но дру штво Све ти Са ва, Бе о град, 2006), стр. 137–148. по себ но 139.
7 Earl Mi ner, исто, на ро чи то ви ди стр. 8, 24, 225.
8 Исто, 233 (прев. Г. Р.)
9 Иво Ан дрић, Трав нич ка хро ни ка (Про све та, Бе о град, 1976), стр. 90. 
10 Исто, 90.
11 Исто, 89. 
12 Исто, 89.
13 Исто, 90.
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ко ре спон ди ра на ствар но сном пла ну са Да ви ло вом функ ци јом кон зу ла ко ја зах те ва 
од чо ве ка ја сно од ре ђе но по на ша ње и на ступ уз пре по ру чи ва ње сво је вла де, не то-
ле ри шу ћи ис по ља ва ње лич них емо тив них ста во ва би ло да се ра ди о по е зи ји или 
људ ским жи во ти ма.14 Оту да Да вил, као чо век са жи вљен из ве сним сво јим де лом са 
јед ном уло гом ко ја, тре ба до да ти, прет по ста вља над со бом ау то ри тет, и на по ет ско-
по е тич ком пла ну ода је ути сак „да му је ви ше ста ло до ре да и стро ге ме ре у по е зи ји 
не го до по е зи је са ме, као да су ред и ме ра од не куд стал но угро же ни од по е та и од 
по е зи је и да их тре ба свим сред стви ма бра ни ти и по ма га ти“.15

С об зи ром на то да иде је, ста во ви и вред но сти има ју скло ност ка вре мен ској по-
тро шњи и пер вер то ва њу, Да ви ло во епи гон ство, ка да су у пи та њу по став ке фран цу ског 
те о ре ти ча ра, мо гу ће је узе ти као по чет ну ин стан цу, с тим да оста је пи та ње о ње ним 
пра вим под сти ца ји ма ко ји до ла зе од ју на ко вих по ли тич ких уве ре ња. Ту сва ка ко тре ба 
спо ме ну ти и Да ви лов пе снич ки узор ко ји је исто та ко екс пли ци ран у де лу. У пи та њу 
је фран цу ски кла си ци стич ки пе сник Жан Де лил, по знат и по свом пре во ду Вер ги ли ја.16 
По ред то га што по твр ђу је скло ност ка кла си ци стич ком ма ни ру, овај по е тич ко-пе снич-
ки из бор ода је и Да ви ло ву фран ко фо ну уте ме ље ност, ко ја по ста је ра зу мљи ва ана ли-
зом ње го вог оп штег од но са пре ма Фран цу ској. Ве ру ју ћи у су пер и ор ност Фран цу ске, 
Да вил је та ко склон да из јед на чи ову др жа ву са чи та вом Евро пом, као си лом у чи ју 
пре моћ мо ра ју да по ве ру ју ка ко за пад ни та ко и ис точ ни на ро ди17. С дру ге стра не, 
узи ма ње Де ли ла као пе снич ког узо ра от кри ва још јед ну за па же ну ка рак те ри сти ку 
Да ви ло вог по и ма ња пе сни штва и све та. У пи та њу је скло ност ка по сред ном го во ру18, 
ко ја му омо гу ћу је да у сво јој Алек сан дри ди ожи ви и Бо сну, „оскуд ну зе мљу са те шком 
кли мом и злим љу ди ма, али под име ном Та у ри де“19. 

Ова ква не га тив на пер цеп ци ја бал кан ске зе мље, ко ја при па да кул ту ро ло шки са свим 
дру га чи јем под не бљу не го нпр. Фран цу ска, отва ра про стор има го ло шким аспек ти ма 
Ан дри ће вог ро ма на. Бал ка ни зам Да ви ло вог епа, у оном сми слу ка ко га То ро до ва де-
фи ни ше,20 под стак нут и фран цу ским пу то пи сним ути ца ји ма,21 чи ни пред ста ву о ве-
ли ком кла сич ном хе ро ју, Алек сан дру Ма ке дон ском, ко ји до ла зи да укро ти ди вљи, 
раз у зда ни, а по врх све га, зао на род ка кви су Та у ри дан ци, од но сно, Бо сан ци. Док пред-
ста ва Алек сан дро ве су пер и ор но сти има да за хва ли сво је вр сном фран ко фо ном евро-
по цен три зму, по др жа ном им пе ри јал ном иде о ло ги јом На по ле о на ко ју кон зул пред-

14 Као при мер у ро ма ну ту је уби ство ка пи џи ба ше ко је се де ша ва убр зо по кон зу ло вом при спе ћу 
у Бо сну, а на ко ју он ре а гу је ћу та њем и на кра ју пре кра ја њем из ве шта ја фран цу ској вла ди. Исто, 
59.
15 Исто, 90.
16 Ви ди: http://www.bri tan ni ca.com /EBchec ked/to pic/156582/Jac qu es-De lil le, као и http://en.wi ki pe dia.
or g/wi ki/Jac qu es_De lil le
17 Иво Ан дрић, исто, стр. 172.
18 Ви ди: http://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Jac qu es_De lil le
19 Иво Ан дрић, исто, стр. 91.
20 Ма ри ја То до ро ва, Има ги нар ни Бал кан, пре ве ле са ен гле ског: Дра га на Стар че вић, Алек сан дра 
Ба ја зе то вић Ву чен (Про све та, Бе о град, 2006), в. „Увод: Бал ка ни зам и Ори јен та ли зам: раз ли чи те 
ка те го ри је?“, стр. 47–77.
21 Иво Ан дрић, исто, стр. 152.
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ста вља,22 ак ци ја осва ја ња јед ног, услов но ре че но, сла би јег на ро да са Бал ка на „по ти че 
ода тле што је сва ка моћ у кла сном дру штву ве за на уз гло да ју ћу свест о вла сти тој не-
мо ћи спрам фи зич ке при ро де и ње них дру штве них на след ни ка, оних мно го број них 
ко ји су по тла че ни“.23 

У по за ди ни ова квог ,,го спод ског“ ви ђе ња све та и од но са си ла у ње му, Ан дри ћев 
ро ман от кри ва по све ла бил ног Да ви ла-пи сца. У окру же њу у ко јем је, из ме штен из 
сво је кул ту ре, и у њој струк ту ре ко ја га, без дру гог ослон ца, у знат ној ме ри од ре ђу је, 
Да вил пу тем фик ци је ства ра јед ну дру гу вр сту ствар но сти „ко јом он вла да по сво јој 
во љи, у ко јој не ма те шко ћа ни от по ра и у ко јој он на ла зи ла ка ре ше ња за све што је у 
ње му и око ње га не ре ше но и не ре шљи во, и тра жи уте ху за све што му је те шко и на-
кна ду за све оно што му ствар ни жи вот не да је и не до зво ља ва“.24 Тај еп, као од раз 
ло шег ста ња Да ви ло вог ин тим ног све та, има ком пен за циј ску уло гу за би ће ко је је сâмо 
по ро бље но пре си јом струк ту ре све та из ко јег по ти че, и ко ји кон сти ту и ше и упра вља 
ње го ву лич ност кроз по зи ци ју кон зу ла. Дру гим ре чи ма, „из ди за ња ин ди ви дуе на ни-
во су бјек та уз по моћ иде о ло ги је“ има за по сле ди цу Да ви ло во уве ре ње „да је ње го ва 
јав на ак тив ност ре зул тат сло бод не во ље, иа ко ствар но про ис ти че из при ну де, по ве-
за не са ме стом ко је за у зи ма“.25 

 Та ко бал ка ни зам Да ви ло вог де ла, у оном сми слу у ко јем га То до ро ва де фи ни ше, 
пред ста вља ви ше од раз кул тур ног кон тек ста и ње га са мог, не го са ме Бо сне ко ја је 
узе та за пред мет.26 Пре власт чо ве ко ве лич но сти над ње го вим, услов но ре че но, емо-
тив ним де лом има не рас ки ди ву ве зу са ак тив но сти ма оку па тор ског ре жи ма над на-
ро дом ко ји је пре те жно ду шев ног скло па, а о ко ме Да вил при кри ве но пи ше. При то ме, 
ње гов ода бир упра во кла си ци стич ких по е тич ких на че ла, са ка рак те ри стич ним да ва-
њем при ма та ра ци ју, а су зби ја њем ма ште, ни је ни ма ло слу ча јан. Ова по е ти ка (као 
про пи сан си стем на че ла ко ја фор ми ра ју де ло) пред ста вља ка ко од раз на чи на функ-
ци о ни са ња ње го ве кул ту ре, та ко и ре флекс вла да ви не уну тра шњих пра ви ла (лич не 
по е ти ке) по ко ји ма се одр жа ва не рав но те жа из ме ђу Да ви ло ве лич но сти и би ћа.

У свим овим од но си ма (осва ја чи/осва ја ни; лич ност/би ће; фор ма/са др жи на), чи је 
се ак ци је ме ђу соб но по др жа ва ју, ја вља се ви ше струк по е тич ки ме ха ни зам ко ји не са-
мо што вр ши уло гу цен зо ра, ја сно се лек ту ју ћи и од стра њу ју ћи оно што на по вр ши ни 
(или у де лу) не сме да се ис по љи, не го ујед но при кри ва пра ву при ро ду сво је ак ци је, 
на вод но здра во ра зум ским ста вом. На и ме, бо ље је уко ли ко Фран цу ска, ра цио или „ред 
и стро га ме ра у по е зи ји“ за у зму нор ма тив ни ста тус, јер би у су прот ном исти би ли 

22 Ова им пе ри јал на иде о ло ги ја ни је по твр ђе на и раз ма тра на са мо у на ве де ним исто риј ским сту-
ди ја ма Ста но је ви ћа, Ћо ро ви ћа и Ко ке ла, не го је по ста ла и пред мет све стра ног ис тра жи ва ња у 
кон тек сту кул тур них ис тра жи ва ња и, на ро чи то, пост ко ло ни ја ли зма, о че му ви ди: „Кул тур на ис тра-
жи ва ња“ и „Пост ко ло ни ја ли зам“ у: Ана Бу жињ ска и Ми хал Па вел Мар ков ски, Књи жев не те о ри је 
XX ве ка, пре ве ла с пољ ског: Ива на Ђо кић Са ун дер сон (Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009).
23 Макс Хорк хај мер и Те о дор Адор но, Ди ја лек ти ка пр о свје ти тељ ства, пре вод: На де жда Ча чи но вић 
Пу хов ски (Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1989), стр. 68.
24 Иво Ан дрић, исто, стр. 149.
25 Ана Бу жињ ска и Ми хал Па вел Мар ков ски, исто, стр. 581.
26 Зо ран Кон стан ти но вић, Ком па ра тив но ви ђе ње срп ске књи жев но сти (Све то ви, Но ви Сад, 1993), 
стр. 41.



62

угро же ни од јед не „зле“ бал кан ске зе мље, пре те ра них емо ци ја, сло бо де и ма ште, или 
по е зи је у оном ира ци о нал ном сми слу тог пој ма. Оту да и са ма про фе си ја кон зу ла, са 
уло гом да пред ста вља ства ри са мо у јед ном све тлу, би ло да за сту па На по ле о но ву 
власт у Бо сни, или да у обр ну том сме ру ша ље из ве шта је, на ла зи свој пан дан у по е ти ци 
ко ју Да вил при хва та.

Ка да је у пи та њу пак мла ди фран цу ски кон зу лар ни са вет ник, Де фо се, ства ри сто је 
ма ло дру га чи је. Он за раз ли ку од свог над ре ђе ног не ма из ра зи тих умет нич ких пре-
тен зи ја, али има став о њи ма. Де фо се не са мо што „не ма ри сти хо ве“27, не го за раз ли-
ку од Да ви ла ко јем је, ка ко смо ре кли, Де лил узор, са вре ме ну фран цу ску по е зи ју ви ди 
као „не ра зу мљи ву, пот пу но не ис кре ну, бле ду и из ли шну“.28 Са мим тим, ни за Да ви лов 
еп он не ма мно го слу ха, те му не све сно на ла зи сла бу тач ку по зи ва ју ћи се упра во на 
Бо а лоа, чи ја на че ла, ка ко смо ре кли про жи ма ју Алек сан дри ду.29 Млад, по ле тан и пун 
зна ња, Де фо се, сав „у слу жби жи во та“,30 од лу чу је се да пи ше књи гу о Бо сни, сву од 
„ствар не ствар но сти“.31 У њој он пла ни ра да из не се сва сво ја за па жа ња о овој зе мљи, 
ње ној кул ту ри и на ро ду. У скла ду са при род ним „ду хов ним љу бо пит ством“,32 мла ди 
кан це лар, при до ди ру са но вом зе мљом и на ро дом, ни же пи та ња: „От куд по ти чу? Ка-
ко се ра ђа ју? Че му те же? У шта ве ру ју? Ка ко во ле и мр зе? Ка ко ста ре и уми ру?“,33 при 
че му од го во ри на ова пи та ња, али у Де фо е о вој ви зу ри, чи не са др жи ну ње го ве књи ге.

Иа ко у ро ма ну ни су екс пли ци ра ни де ло ви Де фо се о ве књи ге, ови „од лом ци“ се 
по ја вљу ју са сва ким ње го вим из ла га њем но вих ути са ка и ста во ва о Бо сни.34 С об зи ром 
на спе ци фи чан угао гле да ња ко ји Де фо се, ујед но и као пи сац за сту па, мо гу ће је пре-
по зна ти еле мен те по е ти ке ко ја, као и код Да ви ла, пред ста вља на ро чит по глед на свет, 
и на од но се у ње му, али и ре флекс уну тра шњег ста ња ју на ка-пи сца. Ка да је у пи та њу 
фор ма Де фо се о ве књи ге, она је, за раз ли ку од Да ви ло вог епа, пре те жно сло бод на, 
без сти хов них огра ни че ња. Та про за је пре вас ход но ре а ли стич ка, а ми сли се у њој 
ве зу ју за „жи ве, гла сне, вид не и опи пљи ве пред ме те днев не ствар но сти“.35 Док је код 
Да ви ла раз ви ја на иде ја у ши ро ким еп ским за ма си ма, Де фо се о ва књи га је са чи ње на 
од по је ди но сти, раз ма тра них пре те жно са исто риј ско-со ци о ло шког аспек та. Ту се, 
нај ве ро ват ни је, ра ди о пу то пи сној фор ми, у ко јој је, ка ко на ра тор твр ди, све ,,пот кре-

27 Иво Ан дрић, исто, стр. 93.
28 Исто, 93.
29 “Que cro is-tu qu’ Ale xan dre, en re va ge ant la ter re, / Cher che par mi l’ hor re ur, le tu mul te et la gu er re? / Posséddé 
d’un en nui qu ’il ne sa u ra it domp ter / Il cra int d’être à lui même et son ge à s’évi ter”, у Ан дри ће вом пре во ду: 
,,Шта ми слиш да Алек сан дар, пу сто ше ћи свет, / Тра жи сред ужа са, ло мља ве и ра та? / Мо рен до са дом 
ко ју не мо же да укро ти / Бо ји се да оста не сам са со бом и те жи да из бег не се бе“, исто, 94.
30 Исто, 287.
31 Исто, 157. 
32 Исто, 156.
33 Исто, 155.
34 То ме у при лог го во ре обич но Да ви ло ве по ма ло сар ка стич не при мед бе (,,Ја се на дам, дра ги 
при ја те љу, да ће мо све то чи та ти у ва шој књи зи“, стр. 148), но ко је опет ука зу ју на то да Де фо се о ва 
из ла га ња ути са ка о Бо сни има ју сво је ме сто у ње го вој књи зи.
35 Иво Ан дрић, исто, стр. 156-157. 
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пље но до ка зи ма, утвр ђе но бро је ви ма и осве тље но при ме ри ма. Без ре чи то сти и ле-
по те сти ла, без оп штих раз ма тра ња [...]“.36

Те мат ски окре ну тог са да шњо сти, ко ју ис пи ту је из ра зних угло ва, Де фо се о ву па жњу 
и зна ти же љу нај ви ше при вла чи пи та ње оп стан ка бо сан ског на ро да услед вер ске, ет-
нич ке, кул тур не и мно ге дру ге по де ље но сти. Он, ка ко Кор не ли ја Фа ра го на во ди, „оте-
ло тво ру је лик ан тро по ло га уче сни ка-по сма тра ча, те жи упо ред ном раз у ме ва њу, и са 
ши ро ком ем па ти јом на сто ји да се иден ти фи ку је са мо мен ти ма по сма тра не стра не 
кул ту ре, са же љом да ’про дре ду бље у про шлост, оби ча је и ве ро ва ња овог све та’“.37 
Ова кав на чин раз у ме ва ња бо сан ског на ро да, у су ко бу са Да ви ло вим ви ђе њем ства ри, 
Де фо са не рет ко ста вља у функ ци ју адво ка та. За раз ли ку од Да ви ло вог фор си ра ња 
сли ке „уро ђе ног зла“ овог на ро да из ко јег на вод но про из ла зи ње го ва за о ста лост, Де фо-
се има тен ден ци ју да ту за о ста лост оправ да као „про дукт при ли ка у ко ји ма он жи ви 
и раз ви ја се“,38 не про пу шта ју ћи да кри ти ку је и за пад њач ке осва јач ке те жње за ма ски-
ра не при чом о „ши ре њу ко ри сних ве за и ути ца ја“.39

Ипак, ка ко на ра тор ка же у јед ном мо мен ту, ни сам „Де фо се ни је крио да је из не на-
ђен упор ством ко јим се у Бо сни не са мо Тур ци не го и љу ди свих оста лих ве ра бра не 
од сва ког ути ца ја, па и нај бо љег, опи ру сва кој но ви ни, сва ком на прет ку, па и оном 
ко ји је мо гућ и под са да шњим при ли ка ма и за ви си са мо од њих“.40 Бра не ћи од Да ви ла, 
с јед не стра не, са мо све сност бо сан ског на ро да и вред но сти ње го ве кул ту ре, он га, с 
дру ге, ви ди спрем ног да, пре ко ка то лич ког еле мен та ко ји у Бо сни чи не фра њев ци, 
при ми европ ске про све ти тељ ске ути ца је, те да усво ји „здра ви ји и ра зум ни ји на чин 
жи во та“.41 Тај те мељ би, пре ма Де фо се о вом схва та њу, био ва ли дан за јед нич ки име ни-
тељ, до во љан да ује ди ни и, у уни вер за ли стич ком сми слу, из јед на чи на род ко ји из над 
све га од ли ку је хе те ро ге ност, јер ина че „[к]ако је мо гућ но [...] да се ова зе мља сми ри и 
сре ди и да при ми бар оно ли ко ци ви ли за ци је ко ли ко ње ни нај бли жи су се ди има ју, кад 
је на род у њој по де љен као ниг де у Евро пи?“42 

Ови Де фо се о ви ста во ви, од ра зи „пр о сви је ти тељ ске уто пи је са сво јом про јек ци јом 
уни вер зал ног ху ма ни зма и еман ци па ци је чо вје чан ства“,43 има ју за по сле ди цу хо мо-
ге ни зо ва ње све та ко ји је „за пра во ма ни фест раз ли чи то сти“.44 По глед на свет ко ји 
по ла зи од прет по став ке да су сви љу ди исти, и да уко ли ко то ни су, тре ба да бу ду, при 
че му се узор тра жи у еман ци по ва ном, за пад ном кул ту ром обра зо ва ном чо ве ку, има 
за по сле ди цу ни ве ли за ци ју „ди ја лек тич ке на пе то сти и мо за ич не хи брид но сти бо сан-

36 Исто, 157. 
37 Кор не ли ја Фа ра го, исто, стр. 139. 
38 Исто, 87. 
39 Исто, 87. 
40 Иво Ан дрић, исто, стр. 285. (под ву кла Г. Р.)
41 Исто, 286.
42 Исто, 285.
43 Ен вер Ка заз, „Тре ћи сви јет и ње го ва му дрост ис кљу че но сти“, Сли ка дру гог у бал кан ским и сред-
њо е вроп ским књи жев но сти ма, уред ник: Ми о драг Ма тиц ки (Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, 2006), стр. 275. 
44 Кор не ли ја Фа ра го, исто, стр. 144.
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ско хер це го вач ког по ви је сног, кул тур ног и сва ког дру гог об ли ка иден ти те та“45 и, уоп-
ште, по ри ца ње раз ли ке као ви да то ле ран ци је дру га чи јих на чи на жи вље ња. Оту да и 
Де фо се о ва по е ти ка, прет по ста вље на пре све га на че лом да се ра зу мом у све про дре 
и об ја сни, ипак не ма до вољ но ши рок оквир и при ла го дљи ву пер спек ти ву ко јом би се 
у ви ду ли те рар ног пред ме та пој ми ла „сли ка Бо сне као по ли цен трич ни, хи брид ни, 
мар ги нал ни, руб ни кул тур ни иден ти тет, руб ни у од но су и на Ори јент и на Ок ци дент“.46 

Исто ва жи и ка да су у пи та њу, услов но ре че но, ме та фи зич ки ква ли те ти ове зе мље, 
а ко је Де фо се ов мла да лач ки склоп про пу шта кроз свој на гон ски ме ха ни зам, те их у 
из ве сном сми слу уни жа ва и пер вер ту је. Иза ко мен та ра ко ји оста вља у сво јој књи зи о 
бо сан ским де во ја ка ма,47 сто ји ис ку ство жи вог су сре та са мла дом Бо сан ком ко ју ње гов, 
сек су ал ним на го ном по бу ђен, ум до жи вља ва као део бо сан ске ве ге та ци је ко ја му се 
у из ве сном сми слу са ма ну ди. По ред то га што от кри ва још је дан има го ло шки аспект 
ро ма на,48 ова сце на по ка зу је на ко ји на чин Де фо се ов про све ти тељ ски дис курс из вр-
ће ствар ност у ко рист вла сти тих осва јач ких те жњи. Љут ња ко ја ће на вре ти из ње га 
ка да се он не ким чу дом бу де на шао у од но су на де вој ку „уз бу ђен и прав, као не ки 
па ган ски им пе ра тор, а она до ње го вих но гу, кле чи, скло пље них ру ку и су зног по гле-
да упе ре ног увис пут ње го вог ли ца, као све ти ца са по бо жних сли ка“,49 от кри ва, као и 
код Да ви ла, у ко јој ме ри је бал ка ни зам што га овај мла ди за пад њак про из во ди у од-
но су на дру гог, за пра во од раз ње га са мог. Та ко и ње го ва по е ти ка, ко ју на па ја ју по ри-
ви евро пе и за ци је дру гих све то ва, са сво јим ин си сти ра њем на ре а ли стич кој ди мен зи-
ји све та ко ја ау то мат ски ис кљу чу је сва ку ира ци о нал ност, по ста вља ства ри та ко да не 
ува жи (и из „књи ге о Бо сни“ од стра ни), све ква ли те те бо сан ског све та ко ји ју на ко вим 
на ме ра ма (и на ме ра ма ње го ве кул ту ре) не по го ду ју.50 У том сми слу тре ба схва ти ти 
Де фо се ов до жи вљај мла де Бо сан ке ко ји опи су је на ра тор: „Не зна ка ко се то ни ка да 
де си ло, али ви ди ја сно да је та сла ба и као тр ска по во дљи ва де вој ка на чу де сан на чин 
пре шла из ’ве ге тал ног све та’, у ко ме је би ла све до тле, у не ки по све дру ги свет, под му-
кло по бе гла под си гур ну за шти ту не ке ја че во ље, где јој он ви ше ни шта не мо же“,51 

45 Ен вер Ка заз, исто, стр. 278.
46 Исто, 269.
47 ,,Же не су ре дов но ста си те; мно ге од њих па да ју у очи фи ним и пра вил ним цр та ма ли ца, ле по том 
те ла и бе ли ном ко же ко ја за се њу је очи“, Иво Ан дрић, исто, стр. 222.
48 Де фо се ов по глед на Бо сну у ду ху је ува жа ва ња за пад њач ког тер ми на „при ми тив но“, ко ји, уз 
асо ци ја ци ју на Ари сто те ло ву по де лу на три вр сте ду ше (ве ге та тив на, ани мал на и ра ци о нал на) има 
скло ност да дру ге, не-за пад не кул ту ре пер ци пи ра као ни жи об лик ег зи стен ци је.
49 Иво Ан дрић, исто, стр. 219.
50 У том сми слу тре ба раз у ме ти ци тат из пи шче ве књи ге: „Не зна ка ко се то ни ка да де си ло, али 
ви ди ја сно да је та сла ба и као тр ска по во дљи ва де вој ка на чу де сан на чин пре шла из ’ве ге тал ног 
све та’, у ко ме је би ла све до тле, у не ки по све дру ги свет, под му кло по бе гла под си гур ну за шти ту 
не ке ја че во ље, где јој он ви ше ни шта не мо же“, исто, 220, ко ји се за др жа ва ис кљу чи во на кон ста-
та ци ји о фи зич кој ле по ти бо сан ских де вој ка, уз из о ста вља ње ис ку ства ко је је Де фо сеу мо ра ло 
по све до чи ти и о њи хо вим ду бо ким ре ли ги о зним ква ли те ти ма (,,Не зна ка ко се то ни ка да де си ло, 
али ви ди ја сно да је та сла ба и као тр ска по во дљи ва де вој ка на чу де сан на чин пре шла из ’ве ге тал-
ног све та’, у ко ме је би ла све до тле, у не ки по све дру ги свет, под му кло по бе гла под си гур ну за шти-
ту не ке ја че во ље, где јој он ви ше ни шта не мо же“, исто, 220).
51 Исто, 220.
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али ко ји он у сво јим на по ме на ма пре ћут ку је, за др жа ва ју ћи се са мо на кон ста та ци ји о 
фи зич ком ква ли те ту.52 У овој тач ки, ви де ће мо, Да ви ло ва и Де фо се о ва по е ти ка оства-
ру ју нај зна чај ни ју слич ност.

Обе по е ти ке ко је ова дво ји ца за пад ња ка за сту па ју, због сво је из ра зи то ра ци о нал не 
ори јен та ци је, про из во де „при че“ ко је, ка ко Иси до ра Се ку лић при ме ћу је, пред ста вља-
ју пре све га „за ми сао, план, на ра ци ју, ду хо ви тост, стил“,53 што је ви дљи во у на чи ну 
ства ра ња Да ви ло вог епа, док за Де фо се о ву књи гу ва жи дру ги део Иси до ри не кон ста-
та ци је да је за пад на при ча „од ло мак жи во та, сту ди ја, исти на, до каз“.54 У слу ча ју ка да 
за пад ни пи сци за свој пред мет има ју „тре ћи свет“ – на род гра нич ног иден ти те та, ка кви 
су не са мо Бо сан ци, не го уоп ште бал кан ски на ро ди, не до ла зи за пра во до по кла па ња 
пред ме та са по е тич ком апа ра ту ром ко ја има дру га чи ју кул тур ну по за ди ну, те се пред-
мет са мим тим не по ка зу је у пу ном све тлу. Вред ност ова квих при сту па тре ба ви де ти 
у то ме што, с јед не стра не, они из но се дра го це но зна ње у ви ду ни за исто риј ско-со цио-
ло шких по је ди но сти (Де фо се), или, с дру ге, ка да сво јим кри тич ким ста во ви ма уче ству-
ју у ди ја лек тич ком про це су, „фил три ра ју ћи“ пред мет кроз из но ше ње „не га тив них“ 
ка рак те ри сти ка (Да вил), но ова вред ност афир ми са на је са мо он да ка да прет по ста вља 
свест о пар ци јал но сти.

Про блем, да кле, на ста је ка да до ла зи до по тра жње за нор ма тив но шћу. Та да не са мо 
што на ста је ра зи ла же ње са бит ним аспек ти ма пред ме та, не го до ла зи и до су ко ба из-
ме ђу два ти пич но за пад на по гле да на свет. Сва ка по е ти ка та ко те жи да на док на ди онај 
део пред ме та у ко ји не мо же да про дре, ну де ћи за ње га не и сти нит од го вор. По ку ша-
ји ма ових ју на ка да об ја сне Бо сну из ми че онај ира ци о нал ни део овог све та, од но сно, 
ду шев не вред но сти ко је су се, ка ко Де фо се твр ди, мо жда и фор ми ра ле јед ним де лом 
за хва љу ју ћи из у зет но те шким усло ви ма у ко ји ма је овај на род жи вео, и ду гом и упор-
ном стра да њу кроз ко је је про шао, али ко је су за чо ве ка не ис ку сног у овом по гле ду, 
и тип ски не при јем чи вог – не у хва тљи ве.

За љу де ко ји ве ру ју у Бе ко но ву кри ла ти цу да је зна ње моћ, не моћ спрам пред ме та 
и не по пу ње на пра зни на ко ја оста је да зја пи, иза зи ва не под но шљи во ста ње у ко је Да вил 
за па да слу ша ју ћи не моћ но, без раз у ме ва ња, ло кал ног Трав ни ча ни на ка ко ле ле че у 
но ћи,55 или Де фо се док га сва ке но ћи об у зи ма и му чи нео бја шњи ва „бо сан ска ти ши на“.56 
Ин си сти ра ње на то ме да чо век оста не при сво ме (про пу шта ју ћи ти ме при ли ку за пра-
вим зна њем), спро во ди се пак на до ме шћи ва њем „сла бо сти“ иде ол ги јом ко ја сту па у 
не рас ки ди ву ве зу с по е ти ком, те се пру жа ла жна пред ста ва о све о бу хват но сти пред-
ме та. Ми ме ти зам за пад них по е ти ка, ко ји Мај нер ис ти че као њи хо во основ но свој ство, 
у овој тач ки до сти же сво ју нај ве ћу про бле ма ти ку. Те же ћи да опо на ша при ро ду (пред-
мет), ово по е тич ко свој ство не из бе жно опо на ша и игру пре мо ћи ко ју јед на кул ту ра 
по ку ша ва да ус по ста ви над дру гом. Ме ђу тим, та кво опо на ша ње ни је ни шта дру го до, 

52 Ви ди на по ме ну 21.
53 Иси до ра Се ку лић, „Ис ток у при по вет ка ма Иве Ан дри ћа“, Иси до ра Се ку лић, при ре ди ла: Сло бо-
дан ка Пе ко вић (Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 2011), стр. 198–204, по себ но стр. 198. 
54 Исто.
55 Иво Ан дрић, исто, стр. 145.
56 Исто, 154.
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ка ко Адор но твр ди, „ми ме зис спрам мр твог“, где „[с]убјект ивни дух ти ме што до ки да 
ду шу у при род ном овла да ва том при ро дом без ду ше са мо ими ти ра њем ње зи не шту-
ро сти“.57 Из овог раз ло га и Да ви ло ва и Де фо се о ва по е ти ка не са мо што ну жно при ка-
зу ју јед но стра но свој пред мет, не из ми чу ћи у не ку ру ку суд би ни свих за пад них по е ти ка 
(ко је су из гра ђе ни на дру га чи јој вр сти пред ме та),58 не го га ујед но из о кре ћу, од у зи ма-
ју ћи му пред све том (свим по тен ци јал ним чи та о ци ма) пра во на исти ну.

Про блем упо ред них по е ти ка, ка ко је на ве де но на по чет ку ра да, у сми слу са гле да-
ва ња огра ни че ног до ме та за пад них по е тич ких на че ла, у ро ма ну Трав нич ка хро ни ка 
дат је на кре а ти ван, фик тив но уоб ли чен на чин, а при том ни про блем ни ре ше ње ко је, 
у из ве сном сми слу, ово де ло ну ди, ни су из гу би ли на сна зи и увер љи во сти. На про тив. 
Ова кав тип раз ма тра ња има сво је пред но сти у од но су на кат ка да су во те о ре ти са ње, 
бу ду ћи да фик ци ја пру жа при ли ку да се за ми сли кон крет на си ту а ци ја, од но сно ство ри 
не ти пич но окру же ње у ко јем би се по е ти ке два за пад на пи сца мо гле пре и спи та ти. То 
се за пра во по ду да ра са уло гом књи жев но сти она ко ка ко су је ру ски фор ма ли сти схва-
ти ли, да уз по моћ ни за по ет ских фак то ра от кла ња ау то ма ти зам пер цеп ци је те омо гу-
ћа ва бо ље са гле да ва ње, ина че, не при мет них ства ри. Ан дри ћев ро ман, због сво је из-
ра зи те скло но сти ка упо ред ним пер спек ти ва ма, ис пи ти ва ње овог про бле ма ну ди на 
из у зет но сло же ном ни воу: пр во, срав њу је две за пад не по е ти ке, по мно го че му, на пр ви 
по глед, раз ли чи те; дру го, при ка зу ју ћи њи хов дво стру ки од нос пре ма Бо сни (фик тив ни 
– где се они по ста вља ју су пер и ор но у од но су на кул ту ру у ко јој се на ла зе, и ствар ни 
– ко ји по ка зу је за пра во њи хо ву ин фе ри ор ност и не сна ла же ње у ис тој) омо гу ћа ва да 
се са гле да па ра док сал ни ка рак тер ових по е ти ка чи ја нај ду бља слич ност, као тре ће, 
по чи ва у иде о ло шким то ко вим европ ске кул ту ре и по ли ти ке.

57 Макс Хорк хај мер и Те о дор Адор но, исто, стр. 68.
58 Earl Mi ner, исто, стр. 216. 




