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ТЕМЕ И МОТИВИ У КЊИЖЕВНОСТИ (4)1

Мотив раја

1. Че жња за вре ме ни ма ка да су љу ди жи ве ли у пот пу ној хар мо ни ји вред ној сва ког 
тру да и ка да ће по но во та ква вре ме на до ћи има пре све га функ ци ју мо ти ва, али мо же 
и да се те ма ти зу је. Про стор не и вре мен ске од ред ни це од но се се на рај ски врт, на 
злат но до ба, Ар ка ди ју, ели зи јум и на хе рој ско до ба (1. Мој си је 2–3; ва ви лон ска при по-
вест „Ада па и хра на жи во та“; Гил га меш; Хо мер; Хе си од; Ови ди је). Све ове представe 
ко је су по ста ле по пут по сло ви ца има ју са свим од ре ђе на обе леж ја. Љу ди су фи зич ки 
и мо рал но са вр ше ни; они жи ве у пот пу ној хар мо ни ји; сва ка ин ди ви ду ал на осо би на 
ви ђе на је као уда ља ва ње од иде а ла. Бо го ви ко му ни ци ра ју са љу ди ма. Ја хве има ли чан 
од нос са Ада мом и Евом. Жи во тињ ски свет и чо век жи ве за јед но у ми ру и хар мо ни ји. 
Љу ди су ве ге та ри јан ци и не жр тву ју жи во ти ње бо го ви ма. Они жи ве без бри га и не 
мо ра ју да ра де јер им је или при ро да све да ро ва ла или ро бо ти оба вља ју основ не по-
сло ве за њих. У ства ра њу овог мо ти ва раз ли ку је мо три основ не стру је: (1) Иде ал но 
ста ње при ка зу је се по мо ћу кон тра ста сме ште них у да ле кој про шло сти ка да је чо век 
ра зо рио се би пред о дре ђе ну суд би ну; Про ме те је ва кра ђа ва тре и кла ње би ка, хи брис 
и зах тев за ауто но ми јом по је дин ца, по ја ве про па да ња и мо ти ви уко че но сти и ска ме-
ње но сти обе ле жа ва ју са вре ме но ста ње све та; (2) мит ски свет слу жи као по ла зи шна 
тач ка за кри тич ко вред но ва ње исто риј ских до га ђа ја или са да шњу ко руп ци ју; де ге не-
ра ци ја чо ве ка сту па у пр ви план; (3) нај ви ша са вр ше ност сме ште на је у бу дућ ност и мо ћи 
ће се осе ти ти тек на кон смр ти у ели зи ју му (Лу ка 23, 43; 2. Ко рин ћа ни 12, 4; От кро ве ње 
2, 7) или на по љи ма бла жен ства. За раз вој пред ста ве о Злат ном до бу ва жна је чи ње-
ни ца да је Вер ги ли је об зна нио ње гов по вра так у сво јој че твр тој екло ги. На кон што се 
овај мо тив рас про стра нио у ан тич кој књи жев но сти, што је до ка зао Гац у свом ис тра-
жи ва њу тач ног из во ра и исто ри је овог мо ти ва, пре у зи ма че жња за Злат ним до бом 
че сто еле мен те из нај ра зли чи ти јих тра ди ци ја. Злат но до ба, Ар ка ди ја, ели зи јум и цар-
ство не бе ско има ју ве зе са ра јем и у тек сто ви ма се по ја вљу ју јед ни по ред дру гих. Осим 
то га обра зу ју се раз ли чи те пред ста ве ве штач ких ра је ва. Они мо гу би ти Атлан ти де 
умет ни ка, под зем ни рај ски про сто ри ко ји су ар хи тек тон ски про ми шље ни и ре а ли зо-
ва ни, па чак и про ме на про стор ног или вре мен ског ис ку ства под ути ца јем дро га. Све 
пред ста ве ра ја по ду да ра ју се у обе ћа њу чо ве ко вог осло бо ђе ња од са вре ме них при-
ти ска ју ћих си ту а ци ја и ста ња. 

1 Изворник: Daemmrich, Horst S. & Daemmrich, Ingrid G.: Themen und Motive in der Literatur. Ein 
Handbuch. (2. Aufl.), Francke Verlag: Tübingen und Basel, 1995, стр. 274–279. 
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2. Опи си ко ји се ба зи ра ју на Би бли ји, по ве зу ју са Еден ским вр том ис ку ство пр во-
бит не не ви но сти љу ди, а са ра јем ме ђу тим обе ћа ње веч ног жи во та, ко ји оче ку је вер-
ни ка. Оба ме ста ка рак те ри ше мир на ат мос фе ра и при су ство Бо га. У Еден ском вр ту 
по не кад се по ја вљу ју ан ђе ли, у ра ју они на се ља ва ју пеј заж. Ту чо век жи ви у ве чи тој 
све тло сти, по ште ђен је бри га, на по ра и кон фли ка та (Хе ли анд, Му спи ли; От фрид фон 
Вај сен бург, Књи га Је ван ђе ља, 9. век; Дан те, Рај, 1318.; Џон Мил тон, Из гу бље ни рај, 1667). 
Дру ги ауто ри пре у зи ма ју еле мен те из иди лич не и бу ко лич ке по е зи је (Те о крит, Вер ги ли је, 
Хо ра ци је, Ови ди је) да би при ка за ли пеј заж кр цат цве ћем где чо век жи ви у пот пу ној 
хар мо ни ји са при ро дом. Упе ча тљи ви јем при ка зу при ро де од го ва ра чул но ис ку ство 
љу ба ви и при ја тељ ства ко је је срећ ни ци ма да то (Хо мер, Ги јом де Ло рис, Бо ка чо, Та со, 
Пјер де Рон сар, Бер нар де Фон те нел, Хел дер лин, Но ва лис, Џон Китс, Афред Те ни сон). 
Ка рак те ри стич на тен ден ци ја ми то ва у пра вље њу па ра ле ла до во ди до пре у зи ма ња 
рај ских пред ста ва у при ка зи ва њу иде а ли зо ва них пеј за жа. Оби ље, ле по та и бла ги мир 
иде а ли зо ва не при ро де иза зи ва ју у лир ском ја тре нут но осе ћа ње рај ског ста ња (Ге те 
„Мај ски пра зник“, 1771; Еду ард Ме ри ке, „У про ле ће“, 1828). Иде а ли зо ва на ме ста по ста-
ју крај њи циљ у по тра зи за сре ћом. Ту се са ста ју љу бав ни ци у нај ви шем бла жен ству 
(Пе сма над пе сма ма; Пе трар ка, Кан цо ни јер, 1478; Џон Дон, Пр ва го ди шњи ца, 1621; Емил 
Зо ла, Les Qu a tres Evan gi els, 1899–1902); ов де је на ста ло пот пу но хар мо нич но дру штво 
(Houyhnhnms у Свиф то вом Гу ли ве ро вом пу то ва њу, 1726); ов де на ју жном мо ру је био 
рај на зе мљи (Пјер Лот, Ло то во вен ча ње, 1880; Ро берт Лу ис Сти вен сон, На ју жном мо ру, 
1896; Жан Жи ро ду, Су за на и Па ци фик, 1921; В. Со мер сет Мом, Као ли шће, 1921) На гла-
ше не функ ци је кон тра ста у од но су на про паст ци ви ли за ци је – ма те ри ја ли стич ке тен-
ден ци је на ру ше них ме ђу људ ских од но са и оту ђе ње у де пер со на ли зо ва ном град ском 
жи во ту – по ве зу ју ово стра ну и оно стра ну че жњу са пра мо ти вом. 

3. Зах тев је дин ке за ауто но ми јом де лу је у ве зи са из гу бље ним ра јем про бле ма тич но 
и под зна ком пи та ња. У ра ју су је дин ке у пот пу но сти укло пље не у ве ли ку за јед ни цу. 
Оне не же ле да се ис так ну пу тем на ро чи тих де ла, не ма ју не у то љи ву жеђ за зна њем и 
не ра де ни шта на пла ну са мо спо зна је. Чо век ко ји је не на да но из гнан из ра ја или је 
не ка да дав но у сво јој пра и сто ри ји раз вио на чин жи во та ко ји је до вео до уда ља ва ња 
од иде а ла, осу ђен је да се ве чи то до ка зу је пред дру ги ма. Људ ска за јед ни ца сто ји под 
пред зна ком не пре ста них на пе то сти и су ко ба. Чо век се на ла зи у не во љи ко ја ра сте из 
да на у дан. Он до жи вља ва да му се лич ност не пре ста но огра ни ча ва у же љи за сло бо-
дом, по зна ју ћи са мо грех, бол, бо лест и смрт. Због то га ње го ва че жња ни је од ри ца ње, 
не го же ља за ис пу ње њем чед но сти, хар мо ни јом и ве чи том мла до шћу. То ком раз во ја 
овог мо ти ва из гу би ла се пр во бит на алу зи ја на све о бу хват ну за јед ни цу. Она је оста ла 
при сут на у сли ци ан ђе ла, али је за ме ње на дру гим опи си ма у ко ји ма је је дин ка чак и 
у хар мо нич ном бив ство ва њу при ка за на са ја сним ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма. 
У од но су на исто риј ски раз вој, да на шње по и ма ње ра ја на ла зи се у ја сној су прот но сти. 
Из бор опи са про па сти за ви си у ве ли кој ме ри од иде је о људ ској и дру штве ној са вр ше-
но сти. У по је ди ним опи си ма че жња за ра јем сто ји у не дво сми сле ном кон тра сту пре ма 
стра шним сли ка ма не во ља, ра та, роп ства и де спо ти зма. Сли ке ра ја су то ли ко рас про-
стра ње не да је ми са о но уда ља ва ње од иде а ла у су шти ни већ пред о дре ђе но. Због то га 
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из о ста ју де таљ ни опи си исто риј ских чи ње ни ца. То по си као што је „зе мља у ко јој те ку 
мед и мле ко“ (2. Мој си је 3, 8; Исус На вин 5, 6; Је ре ми ја11, 5; Те о крит, Иди ле 5: 124–27; 
Вер ги ли је, Екло ге 3; Ови ди је, Ме та мор фо зе 1: 112–14), др ве ће као што је храст или ке стен 
и ка рак те ри стич не бо је (зе ле но, пла во, злат но) кон кре ти зу ју асо ци ја ци ју сна о ра ју. 
Тре ба на по ме ну ти да је че жња за ра јем у мно го број ним тек сто ви ма сра сла са ар кад-
ским пеј за жи ма. На ро чи то у па сто рал ној по е зи ји под се ћа ле пи, осен че ни део при ро де 
на рај (lo cus amo e nus). Због то га је осе ћај за при ро ду ма ње би тан од ду хов ног пеј за жа, 
осо би на ко ја се мо же пра ти ти од Те о кри та, Вер ги ли ја, Лон гу са, Та са Гу а ри ни ја, Са на ца ра, 
Сер ван те са, Гон го ре, Чо се ра, Сид ни ја, Спен се ра, Шек спи ра, По у па, Ге сне ра и ро ман ти-
ча ра све до мо дер не Жи ро дуа, Ми че ла и пе сме с Вуд сто ка (1969) са ре фре ном: „Ми смо 
злат ни/ И ми мо ра мо по но во/ на зад у врт.“ Са дру ге стра не, ка рак те ри сти ка ар кад ског 
све та, на ро чи то оби чан жи вот, му зи ка и љу бав на игра су у то ли кој ме ри из ра же на да 
ти пич на цр та мо ти ва „раз ми шља ња о оном све ту“ пре ла зи у дру ги план. По мо ћу до-
след но спро ве де ног су жа ва ња мо ти ва на ста је ма ли рај ски свет ко ји у на гла ше ној 
раз и гра но сти от кри ва сво је умет нич ке и ве штач ке осо би не.

Као по сле ди ца пред ста ве о из гу бље ном ра ју и Злат ном до бу до ла зи до још ве ћег 
уоп шта ва ња и при ла го ђа ва ња у по е зи ји ко ја по ве зу је же љу за сре ћом са хар мо нич ним 
жи во том у при ро ди. Књи жев на кри ти ка због то га не сме да из гу би из ви да да је у при-
сут ном про сто ру до шло до по ме ра ња ва жно сти од при род не сфе ре ка кул тур ној. 
По сту лат чед ног жи во та у чи стој при ро ди има у по је ди ним тек сто ви ма пот пу но раз-
ли чи ту функ ци ју. Он, на при мер, су ге ри ше зах тев да чо век мо ра усме ри ти свој по глед 
у бу дућ ност, јер је Злат но до ба за у век из гу бље но (Мил тон, Из гу бље ни рај; Жак-Ан ри 
Бер нар ди де Сан-Пјер, Па ул и Вир џи ни ја, 1787; Ге те, Тор ква то Та со, 1789; Вил хелм Ра бе, 
Мај стор аутор, 1875; Емил Зо ла, Грех све ште ни ка Мо у ре та, 1875; Жи ро ду, Ju li et te аu 
Pays des Hom mes, 1924; Com bat avec l’An ge, 1934). Оно зах те ва ре фор му и у при ка зи ма 
про ди ра ња ци ви ли за ци је у при ро ду као што бу ди же љу да се иде ал но до ба ижи ви у 
са да шњо сти (Џејмс Том сон, Го ди шња до ба, 1730; То мас Вор тон, Ужи так ме лан хо ли је, 
1747). На жи вот ној кри ву љи чо ве ка рај ско ста ње сме ште но је у до ба де тињ ства. Жи вот 
пре су о ча ва ња са све том по ја вљу ју се као злат но до ба (Фри дрих Ши лер, Ре зиг на ци ја, 
1786.; Ви ли јам Блејк Пе сме не ви но сти, 1789; Ра бе, Прин це за Ри би ца, 1883; Ак ти птич је 
пе сме; Сел ма Ла гер леф, Нилс Хол гер сон са ди вљим гу ска ма, 1906–07; Ален-Фур ни је, 
Ве ли ки Мон, 1913; слич ни при ме ри се мо гу да ље на бра ја ти). У но стал гич ним се ћа њи ма 
су ве о ма на гла ше ни од је ци из гу бље ног ра ја и она не кри тич ки из ве шта ва ју о про шлим 
вре ме ни ма. Рај ни је сме штен у не ку пра про шлост, не го у не по сред но вре ме иза нас. 
Ова пред ста ва по ја вљу је се у сва ком ве ку и у сва ком књи жев ном по кре ту (Џо зеф Хол, 
The Ol den Days, 1650; Кри стоф Мар тин Ви ланд, Злат но огле да ло, 1772; Ото Лу двиг, Хај-
те ре тај и ње на по нов на игра, 1857; Ар тур Ми лер, Смрт тр го вач ког пут ни ка, 1949). 
Злат но до ба по ста је у но стал гич ним се ћа њи ма кли ше ста рих до брих вре ме на. Све што 
се од и гра ло у про шло сти је рај ско уто ли ко што ва жи као бо ље. Оно вре ди чо ве ко вог 
на пор ног тру да и де лу је као при мер баш за то што пред ста вља ви ши сте пен со ци јал-
ног са вр шен ства у од но су на са да шњост. Иден ти фи ка ци ја са про шлим вре ме ни ма сто ји 
у мно гим де ли ма у ди рект ној ве зи са же љом по врат ка са вр ше не ег зи стен ци је. Сва ка 
слич ност но си у се би прет по став ку да је про ме на са да шњих од но са мо гу ћа. Пред ста ве 
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о об но ви об у хва та ју кон крет не дру штве не пред ло ге ре фор ми по мо ћу ко јих се же ље ни 
иде ал чи ни бли жим (в. уто пи ја), пот пу но но во де фи ни са ње чо веч јег жи во та (Мил тон, 
Рај по но во сте чен, 1671), пот пу ни раз вој по је ди них људ ских осо би на ко ја по ста ју сим-
бо ли људ ског про гре са (Фран соа Хем стер хујс, Алек сис у злат ном до бу, 1787; Фри дрих 
Хел дер лин, „Пе сма о љу ба ви“, 1790; „Хим на бо ги њи хар мо ни је“, 1791; Фри дрих Ши лер, 
„Хим на сло бо ди“, 1792) и у пот пу но сти не из ве сна на да у хар мо нич не дру штве не од но се 
(Бер нар до Бал бу е на, Злат но до ба у шу ма ма Ери фи ле, 1608; Шек спир, Бу ра, око 1611; 
Лу ис де Гон го ра, Са мо ће, 1617; Са ло мон Ге снер, Иди ле, 1756; Хел дер лин, Хи пе ри он, 1797–99; 
са ја сним ди дак тич ким ути ца јем (Ед монд Спен сер, Па стир ски ка лен дар, 1579; Мар тин 
Опиц, Па сто ра ле ним фе Хер ци ни је, 1630). При мед бе про тив исто риј ског схва та ња иде-
је о ра ју на рав но да ни су из о ста ле. Јо хан Гот фрид Хер дер (Би ке бур шка исто ри ја фи ло-
зо фи је, 1774), Фри дрих Хајн ри хом Ја ко би („Иде а ли зам и ре а ли зам“, 1787) и Ге те (Злат но 
до ба, 1796) из ра зи ли су ве ли ку ре зер ву спрам те иде је. Про грам ско при ка зи ва ње 
по врат ка ра ја са др жи ве о ма иро нич не цр те у при по вет ка ма о Schla raf en land (Зе мља 
Дем бе ли ја, 14. век) и у са ти ра ма се ви ше пу та до во ди ло до ап сур да. У 19. и 20. ве ку мно же 
се иро нич на ту ма че ња и ин вер зи је тра ди ци о нал ног пред ста вља ња овог мо ти ва. Сан 
ис пу њен че жњом, lo cus amo e nus и Злат но до ба да ју по во да за игру. Овај при ступ ка рак-
те ри ше на ро чи то тек сто ве аутор ки (Еми ли Ди кин сон, Пе сме; штам па не 1955; Еле на Ка сте-
до, Рај, 1990) и на уч ну фан та сти ку (Ста ни слав Лем, Еден, 1968; Џо а на Рас, Пик ник у ра ју, 
1976; Ар тур К. Кларк, Рај ски во до ско ци, 1978; Џон Чи вер, Ово ствар но ли чи на рај, 1982). 

4. Мо ти ви ве штач ког ра ја раз ли ку ју се не са мо у опи си ма ме ста, не го и у ис ку ству 
вре ме на од тра ди ци о нал ног раз ми шља ња о ра ју. Ве штач ки рај обе ћа ва убр за ни, иако 
са мо тре нут ни ула зак у не ка кав култ ни про стор. Упу ће ни мо же да на ђе ди рект ну ве-
зу за сво је ви зи је или пу тем ак ту а ли за ци је естет ских фор ми или жи ве ћи у тех но ло шки 
чу де сним гра ђе ви на ма или по мо ћу ве штач ки иза зва них раз ли чи тих ста ња све сти. 
Ис ку ство обич но по се ду је зна ке про ши ре ња све сти где су ми сли и осе ћа ња сто пље ни. 
Бо је, зву ци, ре чи, осе ћај ност и нат чул ност по ве за ни су у сим фо ни ју по дра жа ја (Е. Т. А. 
Хоф ман, Злат ни ћуп, 1814); ми рис пар фе ма се по ја вљу је као ехо у пе сми мор на ра и 
за во ди слу ша о ца (Шарл Бо длер, „Ег зо тич ни пар фем“, 1857), ку ћа и врт су све сно уре-
ђе ни као рај, ка ко би ње гов ста нов ник мо гао да по бег не у цар ство сно ва (као свет ко ји 
су на пра ви ли Des Es se in tes у Жо рис-Карл Уисманс, На су прот, 1884), су шти на умет но сти 
пре о бра жа ва оне ко ји су ини ци ра ни (му зи чар у Игри ста кле них пер ли Хер ма на Хе сеа, 
1943). Мо тив ве штач ког ра ја сме шта бу дућ ност у са да шњост и скра ћу је вре ме ре а ли-
за ци је же ље. С об зи ром на то да на пред ста ву о ве штач ком ра ју ути че че жња за ра јем 
и да за ми шље ни или опи са ни пад уна зад на вре мен ској оси ву че за со бом и са да шњост, 
ње го ва ре а ли за ци ја ни је у пот пу но сти си гур на. Због то га ве штач ки рај пре у зи ма и 
мо тив ску функ ци ју кри тич ког вред но ва ња соп стве ног до ба. Же ља за ра до сним до бом 
сто ји у оштром кон тра сту на спрам ру жне са да шњо сти. Ова си ту а ци ја по ста је на ро-
чи то ја сна ка да же ља за ве штач ким ра јем по ста не опис уто пи је. Ка да се опи си фан та-
зма го рич них остр ва, зе ма ља (Жи ро ду, Cho is des elus, 1952; Џон Стајн бек, Ис точ но од 
ра ја, 1952; Вла ди мир На бо ков, Ло ли та, 1957) или гра до ва (по мо гућ но сти пре ле пе 
Ве не ци је) уз по моћ кон крет них де та ља при бли жни је опи шу, ја вља се раз о ча ре ње. 
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Ме сто не мо же да се изо лу је од свог исто риј ског раз во ја. Про паст са да шњо сти пре-
ла зи и на да ле ку про шлост и ра за ра по ла ко, али си сте мат ски сва ку ви зи ју не ка да шњег 
са вр шен ства (Џорџ Гор дон Бај рон, Ма ри но Фа ли је ро, ве не ци јан ски дужд, 1821; Дво ји ца 
Фо ска ри ја, 1821; То мас Ман, Смрт у Ве не ци ји, 1913). Ови тек сто ви у ко ји ма бла га кли ма 
и пре ди ван град бу де но стал ги ју за ра јем, при ка зу ју спе ци фич ну упо тре бу мо ти ва 
ко ји се пре све га од но се на ве штач ки рај. Он да је увид у раз ми шља ња или од лу ке ко је 
су ре зул тат отре жње ња но си о ца рад ње као што и при ка зу је ње го ву скло ност ка бе гу 
од ре ал но сти. 

На осно ву мо ти ва тех нич ки ство ре ног ра ја раз от кри ва ју се про тив реч на ми шље-
ња у ве зи са уло гом тех ни ке у људ ском и дру штве ном раз во ју. Са јед не стра не већ пер-
сиј ска ети мо ло ги ја ре чи рај по твр ђу је бли ску ве зу са про дук ци јом и ства ра њем ко ја 
у мно го број ним опи си ма пар кин га, ма на стир ских или двор ских вр то ва, љу бав нич ког 
гне зда или за тво ре них, про ми шље них, за гре ја них про сто ра на ла зи свој ехо (Џон де 
Ман де вил, Књи га пу то ва ња, 14. век; Ге те, Из бор по срод но сти, 1809; Хоф ман, Злат ни 
ћуп; Уисманс, На су прот; Огист Ви ли је де л’Ил-Адам, Бу ду ћа Ева, 1886; Ок тав Мир бо, 
Врт му че ња, 1899; Ар тур К. Кларк и Џен ри Ли, Врт Ра ма, 1991). Са дру ге стра не овај 
мо тив пре до ча ва ра за ра ње при род ног ра ја пу тем тех ни ке. Ци ви ли за ци ја се уз по моћ 
на прет ка у пло вид би, ме та лур ги ји и рат ној тех ни ци, као и уз по моћ из град ње фа бри-
ка, ули ца и же ле зни це про би ја до рај ских пеј за жа и ме ња их (Блејк, Пе сме ис ку ства и 
не ви но сти; Је ру са лим, 1804–20; Хер ман Мел вил, Ти пи, 1846; Ра бе, Ак ти птич је пе сме; 
Чи вер, Ово ствар но ли чи на рај).

Ве штач ки рај по стиг нут упо тре бом дро га да је кри тич ки по глед на опа сно сти ка да 
чо век из бе га ва да се су о чи са иза зо ви ма свог вре ме на. Дро га ма иза зва не ви зи је ис-
пу ње ња же ље за ра јем по ка зу ју се при раз во ју рад ње као ла жне, а по зи тив ни опи си 
ста ња под дро га ма ко ји под се ћа ју на рај су из ра зи то рет ки (Се мју ел Теј лор Кол риџ, 
Ку блај Кан, 1798; Ежен Си, Атар Гул, 183.; Те о фил Го тје „Лу ла за опи јум“, 1838; „Ха шиш“, 
1843; „Клуб ха ши шо ва ца“, 1846). Да ле ко ве ћи број опи са ста вља ек ста тич но оду ше вље-
ње на спрам сли ке отре жње ња од рај ских ви зи ја као и њи хо во ра за ра ње (То мас Де 
Квин си, Ис по ве сти јед ног ужи ва о ца опи ју ма, 1822; Еду ар де Пиј ку зен, „Ноћ 31. де цем-
бра“, 1831; Же рар де Нер вал, „Исто ри ја ка ли фа Ха ке ма“, 1847; Бо длер, Ве штач ки ра је ви, 
1860.; Џејмс Бол двин, „Со ни јев блуз“, 1957; Дру га зе мља, 1960; Џек Гел бер, Ве за, 1959; 
Мар тин Вал сер, Га листшка бо лест, 1972; Ху берт Фих те, Па ле та, 1968; Ксан го, 1976; Т. 
Ко ра ге сан Бојл, Bud ding Pro spect: A Pa sto ral, 1984). Ста ње у зо ру пред бу ђе ње и ужа сна 
пат ња ко ја сле де на кон бу ђе ња у при по ве ци Бол дви на и Ви ли ја ма С. Ба ро у за Кар та 
ко ја је екс пло ди ра ла (1962) пре ју ди ци ра и апо ка лип су и па као и на тај на чин нај ве ро-
ват ни је слу чај но по ве зу је овај мо тив са пра-кон сте ла ци јом мо ти ва. По сле Злат ног 
до ба сле ди пот пу на про паст ко ја на ја вљу је ско ра шњи смак све та. 

5. Ана ли за мно го број них, па и кон тра дик тор них функ ци ја мо ти ва ра ја по ка зу је да 
по сто ји мре жа уза јам них од но са по је ди них цр та, еле ме на та и зна че ња. Ме та фо рич ки 
про стор мо ти ва је и кон струк ти ван, али и де кон струк ти ван из угла но вог ту ма че њу. 
Овај мо тив је ве за из ме ђу дру гих еле ме на та тек ста. (1) Он да је при род ним еле мен ти ма 
(др во, во да, леп пеј заж) ап стракт но зна че ње (др во по зна ња до бра и зла; из вор љу ба ви, 
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Ар ка ди ја); (2) по ве зу је слич на и су прот на под руч ја (зла то мо же да зна чи исто вре ме но 
и чи сто ту и уз ви ше ност ду хов ног ра ја, али и ма те ри јал но до бро, моћ и по хле пу); (3) 
осве тља ва ком пли ко ва не ме ђу људ ске од но се; (4) иза зи ва ве ли ке про бле ме и на пе та 
ста ња, нпр. дра ма тич ну про ме ну од не бе ског за но са до па кле ног те ро ра у ве штач ком 
ра ју дро га; (5) кри ста ли зу је осе ћа ња као што је но стал ги ја за ле пим, за са вр ше ним и 
за спа се њем и (6) кон кре ти зу је ова осе ћа ња у ја сно од ре ђе ној кон цеп ци ји ли ко ва (онај 
ко ји је у по тра зи, ко ји во ли, ко ји је зао, ко ји же ли да уни шти рај). На те ме љу сво је ви-
ше слој но сти и тен ден ци је да оса мо ста ли аспек те ко ји су фраг мен тар ни овај мо тив 
обра зу је ди ја лек тич но усло вље не па ро ве су прот но сти. У при ча ма о чу де сном из ле-
че њу ми то ло ги ја ма или при род ним ра је ви ма обе ћа ва ју др ве ћа, ли шће и пло до ви 
при лаз бо жан ском и за шти ће ну срећ ну ег зи стен ци ју. Мо тив ве штач ког ра ја иза зи ва 
про тив реч на ту ма че ња: уда ља ва ње од бо жан ског, гу бље ње си гур не ег зи стен ци је и 
па да у ха ос дро га. При сва ја ње зна ња уз по моћ за бра ње ног во ћа са др ве та до во ди до 
по зна ња до бра и о зла, ули ва се у исто ри ју и иза зи ва кри ти ку, зах те ва ме ђу тим и да 
тех ни ка омо гу ћи да се не бе ски рај за ме ни јед ним ко ји је од мах до сти жан. У па сто рал-
ној по е зи ји мо тив ра ја на гла ша ва не са мо без гре шну љу бав, не го и не ра зу ме ва ње, 
сва ђу, бол и смрт. Ње го во ме сто на уда ље ној пла ни ни као и чвр сте зи ди не ко је га 
окру жу ју шти те рај од на па да и уни ште ња; он зах те ва од хо до ча сни ка ме ђу тим не си-
гур но, пат ња ма пу но и из над све га опа сно хо до ча шће. Осим то га зи ди не не шти те од 
зла, ко је као Со то на у Мил то но вом Из гу бље ном ра ју или вук у Спен се ро вој Ви лин ској 
кра љи ци (1590–96) мо гу да пре ле те пла ни не или пре ско че зи ди не. На се ље из ван ци-
ви ли за ци је но си са со бом и огра ни че ње рај ског про сто ра. Што је опи са ни рај ви ше 
ве штач ки и што је ви ше упу ћен на тех ни ку то му је век кра ћи. По не кад је у мо ти ву 
при сут на са мо ре флек си ја ко ја је дво сми сле на. Мо тив је сто пљен у чин пи са ње–раз-
ми шља ње–чи та ње. Он се пр во по ја вљу је као су прот ност чи та ња и пи са ња. Књи жев ни 
ин те ре си су ви ђе ни као ци ви ли за циј ска по ја ва и ни су при сут ни у опи си ма чи стих, 
све тих, ми то ло шких или при род них ра је ва. То што ста нов ни ци ра ја не зна ју да пи шу 
ни ти да чи та ју до каз је њи хо вог бла жен ства. На су прот то ме у па сто рал ној по е зи ји 
чи та ње и пи са ње је сме ште но у пр ви план, јер ну де пред у слов за ства ра ње ве штач ког 
ра ја. Осим то га пе сни ци па сти ри чу ва ју и не гу ју свој рај. Ова мо тив ска ли ни ја је од 
цен трал не ва жно сти у де ли ма Ку блај Кан (1797–98) Са мју е ла Кол ри џа и дво том ног 
Ра ја (1981–86) Фи ли па Со лер са ко ји увла че чи та о це у књи жев но раз ми шља ње и ста-
вља ју им у за да так да у сво јим ми сли ма до ми сле рај.

(С не мач ког пре вео Ото Хор ват) 




