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ТЕМЕ И МОТИВИ У КЊИЖЕВНОСТИ (1)1

Мотив оца и сина

1. Књи жев на пред ста вља ња оче ва и си но ва пру жа ју се од осе ћај них опи са њи хо-
вог при ја тељ ског од но са до ана ли зе стра шних су ко ба, од пред ста ва сен зи бил них 
осо ба до сли ка ња уби ца. У ве зи са кон сте ла ци јом од но са отац-син нај че шће се по ја-
вљу ју мо ти ви по тра ге, су ко ба као ре зул та та по врат ка ку ћи, као и мо тив по ро дич не 
сва ђе.

2. По тра га

Мо тив по тра ге ин фор ми ше о ци љу но си о ца рад ње, да је сва кој аван ту ри ди мен зи-
ју при пре ме и раш чла њу је струк ту ру тек ста у ко јој по тра га за и ста од ре ђу је рад њу. 
Овај мо тив омо гу ћу је не са мо опи се про мен љи ве, ма ње или ве ће на де глав ног ју на ка, 
не го бу ди у чи та о цу и иш че ки ва ње ко нач ног су сре та из ме ђу оца и си на. Ре зул тат је 
дра ма ти чан; или је ра до сна сце на по нов ног су сре та или се су срет за вр ша ва смрт ним 
дво бо јем. Но си лац рад ње је обич но син ко ји или по зна је сво је по ре кло или га от кри-
ва за вре ме сво је по тра ге за оцем. У пр во бит ној кон сте ла ци ји он је или бож јег по ре кла 
или је син по зна тог ју на ка или пак при па да от ме ни јем со ју. Де чак мо же би ти под стак-
нут на по тра гу за оцем и због не у о би ча је них до га ђа ја, на ро чи то због ин це сту о зне 
љу ба ви ро ди те ља, пре љу бе са ци љем да се оси гу ра дру га чи ји ре до след на след ног 
пра ва, про ро чан ства или за бра не на след ства. По је ди ни, ри пе те тив ни зна ци при при-
ка зи ва њу ње го ве иза бра но сти по ве за ни су са кон цеп том ју на ка и до га ђа ји ма из де-
тињ ства: син је оста вљен или на оба ли мо ра или у шу ми, спа сио се на чу де сан на чин 
и од хра ни ле су га ди вље жи во ти ње или су га у тај но сти од го ји ли обич ни љу ди. Нај ва-
жни ја тра ди ци о нал на ва ри ја ци ја основ не схе ме укла па при чу о оцу у на ра ци ју. Отац 
је хе рој, ко ња ник, из ван ре дан ва зал или уче сник у кр ста шким ра то ви ма ко ји се за љу-
бљу је у јед ну же ну у ту ђи ни. Та же на му ра ђа си на. На кон то га отац из не ког раз ло га 
би ва про те ран или мо ра да се вра ти у сво ју до мо ви ну, оста вља ме ђу тим не ка кав знак 
за свог си на. На кон што је син од ра стао кре ће у по тра гу за сво јим оцем.

Књи жев но-исто риј ско вред но ва ње овог мо ти ва че сто је по гре шно, јер је или ви ђен 
као се кун да ран у од но су на дво бој или да се на ла зи у ди рект ној ве зи са аван ту ром 
пу то ва ња, па је сход но то ме пре це њен. Ја сно је да је мо тив по тра ге но си лац ин фор-
ма ци ја и да пре у зи ма глав ну функ ци ју у струк ту ри тек ста. Та ко ђе је ја сно да он као и 
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дру ги мо ти ви по тра ге (нпр. злат но ру но, грал) под сти че на пу то ва ње, али ни ка да не 
оправ да ва све аван ту ре (Wirnt von Gra fen berg, Wi ga lo is, око 1210; Ec ken lied по сле 1250; 
Bi te rolf und Di e tle ib, из ме ђу 1254-68; Wol fdi e trich, 13. век). У по е зи ји о Те зе ју по тра га за 
оцем слу жи као увод у аван ту ру ко ја сле ди. Она оправ да ва пред сто је ће до га ђа је и 
по вла чи се у дру ги план (Апо ло дор, Плу тарх, Бо ка чо, Ан дре Жид, Thésée, 1944; Ни кос 
Ка зан ца кис, Thésée, 1953; Ме ри Ре но, The King Must Die, 1958; The Bull from the Sea, 1962). 
У двор ским ро ма ни ма, а на ро чи то у ка сно-сред њо ве ков ним при по вет ка ма по тра га 
за оцем пред ста вља прет по став ку за при ка зи ва ње ни за аван ту ри стич ких до жи вља ја, 
ко је са мо ин ди рект но до ти чу но си о ца рад ње, јер се ра ди о ро ђа ку (Fe i re fiz, Wol fram 
von Eschen bach, Par zi val, око 1205-10) или о не ком дру гом спо ред ном ли ку (Ga li ens li 
re storés, 13. век; Tri stan de Nan te uil, 14. век). По је ди ни ауто ри су очи глед но ви де ли у овом 
мо ти ву основ ну цр ту пу то ва ња и по тра ге, па су га упли та ли без вид не по тре бе у сво је 
при по вет ке.

У по је ди ним слу ча је ви ма овај мо тив је у ди рект ној ве зи са ду хов ним раз во јем но-
си о ца рад ње. Он при ка зу је ју на ко ву све ве ћу спо зна ју то ком про це са уну тра шњег 
са зре ва ња. Хо ме ро ва Оди се ја пру жи ла је не ко ли ко мо гућ но сти да се мо тив по тра ге 
при по вед но при ме ни, на при мер ка да се опи су је Те ле ма хо ва по тра га за оцем Оди се-
јом или пу то ва ње Те ле го но са, си на Кир ке и Оди се ја. François de la Mot he Féne lon на пи-
сао је јед ну раз гра на ту аван ту ру узи ма ју ћи за осно ву Оди се јев по вра так, су срет оца 
и си на, као и њи хо ве за јед нич ке бор бе про тив про са ца. У де лу Les Aven tu res de Téléma-
que (1699) сва ка аван ту ра по тра ге за оцем, то ком ко је мла ди ју нак са зре ва, по ста је 
при ли ка за до ка зи ва њем. Он на свом пу то ва њу до би ја уз о ран од гој и до сти же ни во 
са мо спо зна је ко ји му по ма же да сми сао сво је лич не по тра ге пре то чи у уни вер зал но.

Тек у 20. ве ку до ла зи за пра во до пот пу ног пре ла за у оп ште и ар хе тип ско. Бар лах, 
Фок нер и Ара бал ту ма че по тра гу за оцем као циљ ко ји од ре ђу је би так (Da sein). Но си-
лац рад ње на пу то ва њу до жи вља ва зов са ве сти и у ста њу је да се би ство ри чвр сту 
иде ју во ди љу. Али исто та ко он мо же по гре шно да схва ти сми сао пу то ва ња и да за ка-
же у бит ку. Ернст Бар лах, у свом де лу Der to te Tag (1912), опи су је по тра гу као иза зов да 
се пре чи сте на го ни, да се ује ди не чул ност и дух и да се учи ни смео пот хват осло ба-
ђа ња. Син, ко га је од го ји ла Мај ка Зе мља, би ва по зван од ку ри ра Ку ле да за ја ше ко ња 
Her zhor na и да из ја ше у жи вот. Он мо ра да на ђе уску ста зу ко ја ће га од ве сти до „бож-
је искре све та“ и ти ме га до ве сти у бли зи ну свог оца. Син пре кли ње свог да ле ког оца 
да га на ве де на ис прав ну ста зу. Он тра жи по моћ, али про ма шу је сми сао иза зо ва ко ји 
се са сто ји у то ме да тре ба да ис ко ра чи из се бе, па на кра ју за вр ша ва у веч ној та ми. 
Отац се по вла чи и све тлост не ста је за у век са ли ца зе мље. У ро ма ну Ви ли је ма Фок не-
ра Аве са ло ме, Аве са ло ме (1936) по тра га, су срет и оче во не при зна ва ње си на на кра ју 
за вр ша ва ју у ег зи стен ци јал ном фи ја ску. Чарлс Бон про на ла зи свог оца и че ка на ње-
го ву „јед ну је ди ну реч“, на знак да га је он пре по знао и при хва тио. Чарлс је спре ман 
да се од рек не свих зах те ва, же лео би ра до да ис ко ра чи из жи вот ног кру га свог оца и 
че ка на ње гов по глед при зна ва ња. Али ле де но не ги ра ње ње го вог оца Сут пен са до-
во ди до пот пу ног уни ште ња њи хо ве по ро ди це. Цен трал но зна че ње мо ти ва на гла ша-
ва се не из го во ре ним ре чи ма „си не мој“ ко је вла да ју жи во том по ро ди це све до ње ног 
не стан ка. И у ро ма ну Ба ал ва ви лон ски (1959) Фер нан да Ара ба ла по тра га за оцем при-
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ка зу је очај ну бор бу си на про тив људ ске не ху ма но сти. У се ћа њи ма де ча ка Фан да сва-
ко ма ло из ра ња ју упе ча тљи ви до жи вља ји из жи во та са сво јим оцем ко га ће су пру га 
из да ти фа ши сти ма. Ова се ћа ња пред ста вља ју за Фан да стал ну опо ме ну да жи во ту са 
љу ди ма тре ба да из на ђе не ка кав сми сао, сми сао ко ји је жи вот ина че из гу био. Зна ци 
по тра ге за но вим сми слом жи во та у не мач кој по сле рат ној књи жев но сти (нпр. Günter 
Ku nert, Im Na men der Hüte, 1967; Günter Her bur ger, Die Mes se, 1969; Pe ter Härtling, Nac-
hge tra ge ne Li e be, 1980; Chri stoph Mec kel, Suc hbild. Über me i nen Va ter, 1980) да ју тра га њи-
ма и ис тра жи ва њи ма ве за ним за оца, као и се ћа њи ма на умр лог оца слич но зна че ње.

3. По нов ни су срет/ује ди ње ње и дво бој

У нај ве ћем бро ју тек сто ва смрт ни окр шај об ја шња ва се си но вље вом же љом да 
иза зо ве слав ног не знан ца да би сте као сла ву. Дво бој до би ја из ра зи то тра гич ну ди-
мен зи ју ка да отац пре по зна си на и же ли да из бег не окр шај, али с об зи ром да су му 
углед и част до ве де ни у пи та ње он при хва та иза зов и уби ја си на (Hil de bran dslied, око 
800; иако крај епа ни је са чу ван, он се мо же прет по ста ви ти на осно ву алу зи ја уну тар 
са мог тек ста, као и из ја ве Хил де бран да у ста ро нор диј ском Hil de bran dslied из 12. ве ка). 
За раз ли ку од Хил де бран да Cuc hu la inn-ово де ла ње је мо ти ви ра но же љом да са чу ва 
по сва ку це ну свој углед не по бе ди вог ју на ка. Он је не при сту па чан и ни је спре ман да 
при зна вред но сти дру гих рат ни ка. Због то га он у сва ком дво бо ју ви ди иза зов ко ји 
ста вља под знак пи та ња ње го ву хра брост, углед и по ло жај. Cuc hu la inn уби ја си на Con-
nla и оста је у са мо и за бра ној са мо ћи (Aided Oen fi er Aife, 9. век). И у су сре ту из ме ђу Ру-
ста ма и Су хра ба отац уби ја си на (Ha san A. Fir du si, 935-1020, Schah na me). На су прот то ме 
син у Ro man de Tro ie (око 1160.) од Be no it de Sa in te-Ma u re, као и у са ги Кјал не син га (14. 
век) успе шни ји је у окр ша ју од оца и уби ја га. Хри шћан ска књи жев ност је на гла ша ва-
ла по мир љи ви ји тон при су сре ту оца и си на (Ort nit; око 1225.; Sir Tri a mo ur, око 1400.; 
Jünge re Hil de bran dslied, 13. век). Пред ста ва бор бе из ме ђу оца и си на про тив ре чи ла је 
хри шћан ској ве ри и има ла је оправ да ње са мо ако је отац био па га нин. Син обич но 
рас по ла же ка рак те ри сти ка ма при мер ног хри шћан ског ко ња ни ка и по бе ђу је оца, али 
му не на но си озбиљ не ра не. Отац успе ва да по бег не или му је до зво ље но да се вра ти 
у сво ју до мо ви ну (Ali scanz око 1200; Pri se de Pam pe lu ne, око 1325). Као мно ги дру ги мо-
ти ви ко је по зна је мо још из про шло сти, та ко се и овај о бор би из ме ђу оца и си на по ја-
вљу је и у на шем до бу. Он, на при мер, чи ни осно ву при по вет ки ко је су пи са не као 
на ста вак фил ма По вра так Џе да ја (1983).

4. Кон фликт оца и си на

По је ди ни пси хо ло зи као и пред став ни ци тзв. пси хо а на ли тич ке кри ти ке ту ма че 
кон фликт из ме ђу оца и си на као из раз по тла че не же ље си на за по зи ци јом мо ћи и са 
ти ме по ве за ним стра хом оца да ће из гу би ти сво је при ви ле го ва но ме сто у по ро ди ци. 
У књи жев ним де ли ма кон фликт се мо ти ви ра по мо ћу не пре мо сти вих су прот но сти 
ко је ле же у лич ном или по ли тич ком до ме ну. Овај мо тив је као стил ско сред ство из у зет-
но по го дан за на до град њу. Упр кос то ме што мо ти ви ра по на ша ње, не зах те ва оп шир но 
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пси хо ло шко обра зла га ње, не го са мо ми ни мум бри жљи вог опи си ва ња. Ауто ри мо гу 
с пра вом да прет по ста ве да њи хо ви чи та о ци и гле да о ци по зна ју про блем ге не ра циј-
ског кон флик та. Мо тив је дра ма ти чан, по ве ћа ва на пе тост и омо гу ћу је са јед не стра не 
из град њу екс пло зив них ре ше ња, а са дру ге стра не до зво ља ва дир љи ве за вр шни це у 
ко јој се отац и син ми ре. Уби ство оца или си на је по го то во дра ма ти чан еле мент. Мар-
тин Опиц је у сво јој књи зи Buch von der de utschen Po e te rey (1624) дра ма ти ча ри ма пре-
по ру чио као из ра зи то успе шне „те ме“ уби ство де це и оче ва. Пи та ње кри ви це у ге не-
ра циј ском кон флик ту се у раз ли чи тим књи жев ним епо ха ма опи су је на раз ли чит на чин: 
у 16. ве ку, на при мер, ве ћи на ауто ра је на ро чи то на гла ша ва ла ауто ри тет оца, а си ну 
је би ла до де ље на уло га др ског, под му клог, злог про тив ни ка. У Sturm und Drang-у син 
пред ста вља дух ре во лу ци о нар не об но ве; у на ту ра ли зму су на сле ђе и ми ље ба за за 
кон фликт ну си ту а ци ју; у са вре ме ној књи жев но сти су прот на по ли тич ка гле ди шта, као 
и оче ва про шлост до во де до озбиљ них су ко ба. 

Упр кос овим раз ли ка ма сва ка епо ха је ство ри ла је дан свој ти пи чан књи жев ни лик, 
би ло да се ра ди о за стра шу ју ћој не ма ни или о пси хо ло шки ис тан ча но опи са ној осо би. 
Спек тар кон фликт них си ту а ци ја је при лич но ши рок: (1) син да ви оца (Ge or ge Chap man, 
Re ven ge for Ho no ur, 1609); (2) син крв но згре ши са мај ком и уби ја оца ка да овај то от кри је 
(Ar nolt Bron nen, Va ter mord 1920); (3) не чо ве чан отац уби ја свог си на (Phi lip Mas sin ger, 
The Un na tu ral Com bat, 1621); (4) су ро ви син осле пљу је оца ко ме се ме ђу тим по ја вљу је 
Исус и вра ћа му оч ни вид; син се ис ку пљу је та ко што да да се ра зап не на крст (Félix 
Lo pe de Ve ga, La fi an za Sa tis hec ha, пре 1630); (5) у цен тру зби ва ња сто ји не пре мо сти ви 
ан та го ни зам из ме ћу ста рог ре да ства ри и но вог по гле да на свет (De nis Di de rot, Le Père 
de fa mil le, 1758; Fri e drich Schil ler, Don Car los, 1787; Fri e drich Ma xi mi li an Klin ger, Da mo kles, 
1788; Ger hart Ha up tmann, Mic hael Kra mer, 1900; Hugh Wal po le, For ti tu de, 1913; Je remy and 
Ha mlet, 1919; Ja kob Was ser mann, Chri stin Wahnschaf e, 1919; Ro ger Mar tin du Gard, La Mort 
du père, 1929; Joc hen Beyse, Der Aufklärungsmacher, 1988; Tan kred Dorst, Kar los, са U. Ehler, 
1989); (6) ге не ра циј ски кон фликт је не пре мо стив (Karl Im mer mann, Ka i ser Fri e drich der 
Zwe i te, 1928; Иван Тур ге њев, Оче ви и си но ви, 1862; The o dor Storm, „Car sten Cu ra tor“, 1877; 
Sa muel Bu tler, The Way of All Flesh, 1884; Lo u i se Ho ug hton, The Youn ger Ge ne ra tion, 1900; 
Paul Cla u del, L’Ota ge, 1909; Le Père hu mi lie, 1913; Git ha So werby, Rut her ford and Son, 1912; 
Wal ter Ha sen chle ver, Der Sohn, 1914); (7) су прот но сти се ра ђа ју због ми љеа или су уко-
ре ње не у на гла ше ним кла сним раз ли ка ма (Lud wig Ro bert, Die Macht der Verhältnisse, 
1819; Fri e drich Heb bel, Ma ria Mag da le ne, 1844; John Gals worthy, The Co un try Ho u se, 1907; 
The El dest Son, 1909; Lud wig Tho ma, Der Wit ti ber, 1911); (8) су коб из ме ђу оца и си на од и-
гра ва се због ду бо ко уко ре ње них стра хо ва, на го на и при ви ђе ња (Ger hart Ha up tmann, 
Das Fri e den fest, 1890; Am bro se Bi er ce, A Hor se man in the Sky, 1893; Ma rie von Eb ner-Eschen-
bach, Der Vor zugschüler, 1897; Frank We de kind, Frühlings Er wac hen, 1891; John M. Synge, 
The Playboy of the We stern World, 1907; Franz Kaf ka, Das Ur teil; Die Ver wan dlung, 1916); (9) 
из ра зи то про тив ни штво и по ми ре ње (Sha ke spe a re, The Hi story of He nry IV, око 1598); (10) 
не из мир љи ви пој мо ви пра ва и су прот но сти у схва та њи ма о ху ма ном дру штву (Ja kob 
Was ser mann, Der Fall Ma u ri zi us, 1928; Wol fgang Ko ep pen, Der Tod in Rom, 1954; He i ner 
Müller, Der Va ter, 1958; Mar tin Wal ser, Der schwar ze Schwan, 1964; Si eg fried Lenz, De utschstun-
de, 1968; Car los Fu en tes, Grin go vi e jo, 1985).
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Опи си слу чај не, не на мер не смр ти јед ног од си но ва или осо бе ко ја сим бо лич ки 
за у зи ма ме сто си на на гла ша ва ју ћи ти ме људ ске гре шке не сто је у ди рект ној ве зи са 
овим мо ти вом (The o dor Storm, Aqu is sum ber sus, 1877; Her man Mel vil le, Billy Budd, 1891; 
Jo seph Hel ler, So met hing Hap pe ned, 1974), исто та ко не сто ји у ве зи са овим мо ти вом 
уби ство оца ко је се де ша ва без зна ња о ко ме се у ства ри ра ди (Ge or ge Lil lo, The Fa tal 
Cu ri o sity, 1736) или мо тив си на ко ји не би ва пре по знат од стра не сво јих на кон што је 
при сти гао из да ле ка, па би ва уби је из по хле пе (Zac ha ri as Wer ner, Der vi e run dzwan zig ste 
Fe bru ar, 1809). Ин тен зив не еруп ци је емо ци ја ужа са и ка ја ња ко је су по ве за не са овим 
си ту а ци ја ма знак су ре ак ци је мно гих ко ји су пре жи ве ли кон флик те из ме ђу оца и си на.

Мо тив из гу бље ног си на

Би блиј ска при ча о мла ђем си ну, ко ји зах те ва свој део на след ства, од ла зи у свет, 
чи тав свој но вац ла ко ми сле но по тро ши, вра ти се ку ћи и мо ли оца за опро штај, ко ји 
га са че ку је са ве ли ком са ми ло шћу и искре ном ра до шћу (Лу ка 15, 11-32), чи ни осно ву 
мно го број них књи жев них де ла. Ова па ра бо ла при клад на је за еду ка тив не ко ма де, као 
и за раз вој су прот них кон цеп ци ја у ко ји ма ће се ис по љи ти кри тич ко ми шље ње ста-
ри јег бра та; оно по го ду је раз во ју мо ти ва и сцен ском пред ста вља њу рас пу ште ног 
жи во та у ту ђи ни. То ком на ред них ве ко ва на ста ју мно го број на ту ма че ња у ко ји ма до-
ла зи до раз ли чи тих на гла ша ва ња и те мат ских ујед на ча ва ња, та ко да је тра ди ци ја до-
ду ше за др жа ла осно ву мо ти ва, али из ван то га он је ве о ма ра зно вр сан. Мно га де ла 
има ју пре по зна тљи ву мо рал ну или со ци јал ну пер спек ти ву. Осим то га у тек сто ви ма се 
ре флек ту ју и ја ки дру штве ни кон флик ти. Та ко на при мер фран цу ски по зо ри шни ко мад 
Co ur to is de Ar ras (око 1200) као и при по вет ка Hel mbrecht од Wer nhers der Gar te na e re 
(сре ди на 13. ве ка) опи су ју у до га ђа ји ма озбиљ не су ко бе из ме ђу се ља ка и пле ми ћа. 
Осим то га, оба тек ста го во ре и о про па сти ви те штва и за вр ша ва ју се са не дво сми сле-
ном опо ме ном. Отац од би ја да при ми про па лог си на ко ји се од ви те за сро зао у пљач-
ка ша. Син ће би ти го њен и уби јен, а гле да лац је по зван да се при кљу чи оче вом ста ву: 
те жак рад и мо рал на чи сто та га ран ту ју чвр сту осно ву дру штве ног ре да.

У по зо ри шним ко ма ди ма 16. ве ка ја сно је ви дљи ва рад на ети ка гра ђан ског дру штва. 
Од ла зак из по ро дич не ку ће ту ма чи се као од би ја ње ис пу ња ва ња оба ве за, да се бу де 
вре дан и ште дљив. У ко ма ди ма Aco la tus de fi lio pro di go Co mo e dia, 1529. од Gulielmusа 
Gnaphaeusа, Aso tus, Evan gi li cus seu Evan ge li ca de fi lio pro di go pa ra bo la, 1537. од Gregorisuа 
Macropediusа, Ein schönes ge i stlic hes und fast nützlic hes Spiel vom ver lo re nen Sohn, 1536. од 
Hansа Ackermannа и Der ver lorn Sohn, 1556. од Hansа Sachsа на гла ша ва ју се сце не рас-
ка ла шног жи во та у ту ђи ни на су прот скром ном жи во ту код ку ће. Исто вре ме но у овим 
ко ма ди ма при мет на је тен ден ци ја да се чул ни по дра жа ји злог све та пред ста ве као 
из у зет но при ма мљи ви. Сце не са зло чин ци ма, про сти тут ка ма, Han swurst-ли ко ви ма, 
као и ти по ви ма из ла тин ске co mo e dia pal li a ta по ти ску ју мо рал но уче ње у дру ги план, 
ко је се тек у за вр шној сце ни по но во вра ћа пред гле да о це. Ис црп ни опи си све та об-
ма не, раз врат ност си но вље вог жи во та, као и ње го во нео б у зда но ра сип ни штво оста-
ју са став ни део чак и оних де ла у ко ји ма пи та ње по ка ја ња и опро шта ја сту па ју у пр ви 
план. За вре ме Ре фор ма ци је и Про ти вре фор ма ци је хри шћан ско мо рал но уче ње се 
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по сто ја но др жа ло сво јих зах те ва. Син по ста је сва ко од нас. Ње гов жи вот ни пут је 
пред ста вљен као за блу да ко ја иза зи ва са жа ље ње, док ње гов по вра так ку ћи уз ве ли-
ко ка ја ње по зи ва хри шћан ског гле да о ца или чи та о ца на пре и спи ти ва ње сво јих ми сли 
и де ла. (Tho mas Mur ner, Der schel men zunft, 1512; Jörg Wic kram, Schönes und Evan ge lisches 
Spiel von dem ver lo re nen Sohn, 1540; San Juan de la Cruz, Co mo e dia de fi lio pro di go, 1589; 
Félix Lo pe de Ve ga, El hi jo pro di go, 1604; Pe re gri no en su pa tria, 1604; Jo se de Val di vi el so, 
Do ze autos sac ra men ta les y dos co me di as di vi nas, 1622). У ка сни јим ве ко ви ма пи шу се спо-
ра дич но но ве вер зи је овог ми та ко је ипак за др жа ва ју основ ну кон цеп ци ју у бит ним 
цр та ма. (Ro bert Lo u is Ste ven son, The Mi sa dven tu res of John Nic hol son, 1885; Iris Mur doch, 
The Good Ap pren ti ce, 1985). У тим раз ли чи тим де ли ма уоча ва се да је пр во бит на струк-
ту ра па ра бо ле са чвр сто из ра же ним ка рак те ри сти ка ма ли ка си на и на чи ном на ра ци-
је у кон флик ту са ду хов ним тен ден ци ја ма ка сни јих ве ко ва. По вра так ку ћи уз ка ја ње 
сто ји у су прот но сти раз ли чи тим фор ма ма са мо о ства ре ња, аван ту ри стич ког жи вот ног 
пу та и же ље да се пу ту ју ћи стек не обра зо ва ње. При при ла го ђа ва њу дру гим те ма ма 
ли ку си на је због то га да то дру га чи је зна че ње, а рад ња де ла се ба зи ра на дру гим мо-
ти ви ма. Из гу бље ни син по ја вљу је се као ве ли ки по бу ње ник (в. брат ски су коб, Fri e drich 
Schil ler, Die Räuber, 1782) или огре зао у не у ме ре но сти (Gu sta ve Fla u bert, La Légen de de 
Sa int-Ju li ne l’Ho spi ta li er, 1877). Тек са пот пу ном про ме ном ту ма че ња па ра бо ле и ја сно 
од ре ђе них но вих на чи на по на ша ња књи жев ног ли ка оства ру је се ве за ску пом пи та ња 
ко ји пр во бит ну кон цеп ци ју од луч но про ши ру ју. При по вет ка Ан дреа Жи да Le Re to ur 
de l’en fant pro di gue (1907) осве тља ва на пе тост из ме ђу же ље за сло бод ним раз во јем и 
сле пог др жа ња за ве ру у ре ли ги о зном си сте му. Син је нео д лу чан из ме ђу же ље за 
сло бо дом и по тре бе за при па да њем гру пи. Он се вра ћа ку ћи јер не мо же да пре ки не 
сво је ве зе са тра ди ци јом по ро ди це и, у јед ном ши рем сми слу, са цр квом, ме ђу тим 
до ла зи до уве ре ња да он мо же раз ви ти сво ју лич ност и у окви ри ма ста рог си сте ма. 
Са свим слич но до жи вља ва Мал те, у Рил ке о вом ро ма ну Auf ze ic hnun gen des Mal te La u rids 
Brig ge, да га ње гов пут у свет мо ра до ве сти на по чет ну тач ку ка ко би у по нов ном от-
кри ва њу соп стве ног по ре кла ство рио прет по став ке свом при бли жа ва њу бо гу. У пе сми 
Der Aus zug des ver lo re nen Soh nes (1907) Рил ке опи су је не пре мо сти ву про тив реч ност 
из ме ђу ра до сног при хва та ња жи во та и стра ха од аван ту ре у ту ђи ни. Франц Каф ка 
рас крин ка ва си гур ност до ма у при по ве ци He im ke hr (1910). Син ни је у ста њу да ус по-
ста ви нор ма лан од нос са сво јом по ро ди цом, у пот пу но сти је упу ћен на се бе и по гре-
шно схва та сми сао по врат ка ку ћи. Ње го ва кри ви ца ни ка да не ће би ти спо ме ну та, па 
због то га ни опро ште на. У пе сми Hermannа Stahlа Der ver lo re ne Sohn (1946) ро ди те љи 
су ти ко ји на кра ју пре кли њу си на да на пу сти дом уни штен бом ба ма. Он се ка сни је 
вра ћа ку ћи, пре у зи ма тра ди ци јом оцу пред о дре ђе ну уло гу и опра шта све ту. Али чак 
и ов де где је мо тив пси хо ло шки про ши рен, са чу ва на је ли ни ја кре та ња из гу бље ног 
си на, од ла зак од ку ће и по вра так.

(Са не мач ког пре вео Ото Хор ват)




