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О ЗАНОСНИЦИМА И ПРКОСНИЦИМА
(Дела Станислава Винавера, I–IX, приредио Гојко Тешић,  
Службени гласник, Београд, 2012)

Де цем бра ме се ца дав не 1977. го ди не, Гој ко Те шић, та да аси стент Ин сти ту та за књи-
жев ност и умет ност, упу ћу је јед ној бе о град ској из да вач кој ку ћи свој ела бо рат са бра-
них/иза бра них де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра. Би ва од би јен. Де це ни ју ка сни је, исти ис ход. 
Те шић, ме ђу тим, не од у ста је и 1992. го ди не ис пи су је и упу ћу је свој тре ћи ела бо рат за 
кри тич ко из да ње Ви на ве ро вих де ла. Ни овог пу та ни је би ло дру га чи је, као ни у го ди-
ни ко ја је усле ди ла ка да се Гој ко Те шић из но ва по на дао да има из гле да да се об ја ве 
Ви на ве ро ва са бра на де ла. На по кон, де це ни ју ка сни је, од но сно три де сет и пет го ди-
на на кон пр вог ела бо ра та, Гој ко Те шић је на бе о град ском сај му, оза рен, пред ста вио 
пр ву се ри ју са бра них де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра. Ни је мо гу ће а да се не на мет не пи-
та ње због че га се та ко ду го че ка ло на кри тич ко из да ње Ви на ве ро вих де ла. По ла зим, 
на рав но, од прет по став ке да је оно нео п ход ност ка ко срп ских књи жев них сту ди ја, 
та ко и срп ске кул ту ре. Овом при ли ком ћу, ме ђу тим, по ку ша ти да од го во рим на јед но 
дру го, под јед на ко иза зов но пи та ње – шта је то Гој ка Те ши ћа во ди ло и др жа ло три де-
сет и пет го ди на у на ме ри да се об ја ве Ви на ве ро ва са бра на де ла?

При па дам пр вој ге не ра ци ји сту де на та про фе со ра Те ши ћа на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду. Др жао нам је два кур са – о срп ској аван гард ној књи жев но сти и о 
де лу Ста ни сла ва Ви на ве ра. Сва ко ко је имао при ли ку да упо зна Гој ка Те ши ћа мо же са 
си гур но шћу да прет по ста ви ко је био глав ни ју нак оба кур са. У по чет ним да ни ма сво је 
про фе су ре, па и ме се ци ма да бу дем искре на, про фе сор је де ло вао као онај Ран си је-
ров учи тељ Жо зеф Жа ко то, док смо ми би ли по пут Фла ма на ца „из гу бље них“ у Те ле
ма ху. Тре ба ло је вре ме на да поч не да нас за во ди про фе со ров ен ци кло пе диј ски шарм, 
нај пре нас је збу њи вао и пла шио. Ли ко ви, да ту ми и до га ђа ји из ње го вих пре да ва ња 
на ма су би ли не до вољ но по зна ти. Про фе сор је мир но, мал чи це и аути стич но пре ли ста-
вао хр пу па пи ра ко ју је до но сио са со бом (ма шта ли смо да при сво ји мо те па пи ре!). 
Ме ђу тим, по пут „учи те ља не зна ли це“, про фе сор Те шић је при ме њи вао ме то ду јед на-
ко сти, еман ци пу ју ћи на ше спо соб но сти, бо дре ћи нас да опро ба мо соп стве не ин тер пре-
та тив не спо соб но сти, не ин си сти ра ју ћи на бу ба њу се кун дар не ли те ра ту ре, те смо 
вре ме ном са вла да ли је зик аван гард не умет но сти.  

Ипак, и у тим пр вим да ни ма Те ши ће ве про фе су ре, да ни ма кон фу зи је, по сто ја ли 
су из у зе ци. Реч је о пре да ва њи ма о Ста ни сла ву Ви на ве ру. Про фе сор та да ни је чи тао, 
ге сти ку ли рао би, по и гра вао би се са ин то на ци јом, чак би се кат кад и за ру ме нео. Би ла 
су то див на пре да ва ња! Ни је нам сме та ло што је и на дру гим пре да ва њи ма вре бао 
сва ку ди гре си ју ко ја би мо гла да га/нас од ве де до Ви на ве ра. По себ но ми је у се ћа њу 
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остао је дан слу чај. На и ме, са на ма су не рет ко би ва ли сту ден ти из ино стра них сла ви-
стич ких цен та ра. Они су се че сто сме њи ва ли, и кад год би до шла но ва гру па, про фе сор 
би одр жао пре да ва ње о Ви на ве ру. Јед ном при ли ком је при шао на ма, сво јим „до ма-
ћим“ сту ден ти ма и бри жним гла сом нам се из ви нио што ето по ко зна ко ји пут слу ша-
мо о Ви на ве ру, али, ре че он, ка ко да их пу стим да оду а да не чу ју при чу о Ста ни сла ви 
Ви на ве ру! Би ли смо из не на ђе ни ње го вим при сним од но сом са пи сцем, при ја ла нам 
је про ме на ре то ри ке и је два смо че ка ли но во пре да ва ње о Ви на ве ру јер ни ка да ни је 
би ло до сад но. 

Те ши ћев го вор о Ста ни сла ву Ви на ве ру се још по не че му раз ли ко вао од ње го вих 
дру гих пре да ва ња, али и пре да ва ња ве ћи не ње го вих ко ле га. Не рет ко сам има ла при-
ли ку да се осве до чим у ком пе тент ност или те ме љи тост, по све ће ност или ис тра жи-
вач ку ра до зна лост, али рет ко ка да сам мо гла да осе тим, бо ље ре че но да бу дем по не та 
не чи јим за но сом. А Те шић је са ра до шћу, кон ге ни јал но шћу, ми си о нар ском упор но шћу 
и за но сом го во рио о Ста ни сла ву Ви на ве ру. Про фе со ро ва пре да ва ња о Ви на ве ру има-
ла су но ту све ча но сти и, чак и у ини ци јал ним да ни ма не ра зу ме ва ња, осе ћа ла сам не-
што по себ но, слу ти ла сам да је то не што ја ко ва жно и да је нео п ход но да про ник нем 
у тај ну. 

Сто га сам де цем бра 2011. го ди не ка да је Слу жбе ни гла сник на че лу са Гој ком Те ши-
ћем пред ста вио из да вач ки по ду хват Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра осе ти ла ус хит и ин-
те лек ту ал ну ра дост. Про фе сор нас је увео у би бли о те ку Ви на вер (из ње, бар за ме не, 
не ма из ла ска) и би ла сам пот пу но све сна шта пи сац Ви на ве ро вог ко ва зна чи за на шу 
кул ту ру, од но сно шта од су ство ње го вих са бра них де ла го во ри о на шој кул ту ри. Та ко-
ђе, би ла сам ра до сна јер се јед ном пле ме ни том и ср дач ном про фе со ру и па си о ни ра-
ном на уч ном пре га о цу оства ру је ви ше де це ниј ски сан.

Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра об у хва та ју осам на ест књи га од ко јих је јед на по све-
ће на сту ди ја ма о Ви на ве ро вом де лу. За раз ли ку од прет ход них Те ши ће вих ела бо ра та, 
Де ла... не по шту ју ан то ло гиј ски прин цип, те су у се дам на ест то мо ва укљу че ни сви Ви-
на ве ро ви тек сто ви. Реч је о кри тич ком из да њу, да кле, књи ге рас по ла жу свим ре ле-
вант ним ин фор ма ци ја ма у ве зи са жи во том сва ког по је ди нач ног тек ста и из во ди ма из 
кри тич ких тек сто ва, пре до ча ва ју ћи ти ме чи та о цу исто ри ју ре цеп ци је по је ди не књи-
ге. Ико но граф ска гра ђа у ве зи са Ви на ве ро вим жи во том и ра дом (фо то гра фи је, илу-
стра ци је, ауто гра фи тек сто ва из ру ко пи сне за о став шти не итд.) ви зу ел но обо га ћу је 
сва ки том.

Књи га 1, Ра ни ра до ви 1908–1918, об у хва та пе снич ку збир ку Мје ћа, за тим При че ко је 
су из гу би ле рав но те жу, Ми сли, те збир ку Смрт ти ши не и дру ге пе сме. У Ра не ра до ве су, 
та ко ђе, увр ште ни и по е зи ја об ја вљи ва на у ли сто ви ма и ча со пи си ма, па ро ди је, есе ји и 
кри ти ке, те пре во ди из на зна че не де це ни је. У про прат ној сту ди ји О Ра ним ра до ви ма, 
украт ко Те шић об ја шња ва за што се од лу чио да пре не брег не жан ров ску кла си фи ка-
ци ју и Ви на ве ро во ра зно род но ства ра ла штво до 1918. го ди не са бе ре у јед ну књи гу. 
На и ме, при ре ђи вач Де ла... је ста но ви шта да упра во Ви на ве ро ви ра до ви из пе ри о да 
1908–1918. пред ста вља ју по че так и си дри ште срп ске аван гар де, или, ње го вим ре чи-
ма „Ра ни ра до ви као це ли на је су оно нај ра ско шни је и нај жи вље пре двор је из ко јег се 
ула зи у Алек сан дриј ску и Ва ви лон ску – то јест ви на ве ров ску би бли о те ку као нај ма-
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гич ни ји храм мо дер ног ду ха срп ске књи жев не и умет нич ке тра ди ци је у нај ши рем зна-
че ње те ре чи“. Та ко ђе, Ра ни ра до ви пред ста вља ју те мељ Ви на ве ро вог доц ни јег ства ра-
ла штва, од но сно „као да је реч о ве о ма ја ком из во ру из ко јег у раз ли чи тим прав ци ма 
оти чу жан ров ски ру кав ци тво ре ћи на тај на чин не ку вр сту жан ров ски раз у ђе не дел те“. 
Пр ва књи га је, да кле, ви ше не го дру ге књи ге плод хе ре ме не у тич ког про ми шља ња 
при ре ђи ва ча. Она је, та ко ђе, спе ци фич на и по то ме што је отва ра, а са мим тим и са бра-
на де ла, есеј Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа Ви на ве ро ва мин ђу ша. Ста вља ње овог из у-
зет ног есе ја о Ви на ве ро вом је зи ку на са мо про че ље са бра них де ла Те ши ћев је омаж 
ауто ру ко ји је сво је вре ме но „ре ак ту е ли зо вао“ Ви на ве ра и ко ји је ње га са мог ин спи-
ри сао на про у ча ва ње Ви на ве ра.

У књи зи 2, Пан то ло ги ја. Алај бе го ва сла ма на шле су ме сто Ви на ве ро ве па ро ди је. 
Од бра на пе сни штва и Чар дак ни на не бу ни на зе мљи, књи га 3 и 4, есе ји и кри ти ке о 
срп ској књи жев но сти исто вре ме но су и све до чан ства о јед ној од нај у збу дљи ви јих 
мо дер ни стич ких оди се ја, Ви на ве ро вој, и при лог про у ча ва њу исто ри је срп ске књи-
жев но сти и исто ри је срп ске кри ти ке и есе ја. Из ових сту ди ја из ра ња јед на ал тер на-
тив на исто ри о граф ска ви зи ја до след но по све ће на мо дер ни зму. Књи га За но си и пр ко си 
Ла зе Ко сти ћа пе та је у ни зу. Те ши ће ва сту ди ја ко ја је пра ти, као и у слу ча ју Ра них ра до
ва, чи ни се да ини ци ра но ва ту ма че ња, у овом слу ча ју Ви на ве ро ве апо те о зе Ко сти ћу, 
иш чи та ва ју ћи ауто по е тич ке ко до ве у осно ви Ви на ве ро ве сту ди је. 

„Ви де ло све та је, усу ђу јем се ре ћи, јед на од нај све тли јих и нај леп ших спо ме ни ка 
фран цу ској мо дер ној тра ди ци ји у нај ши рем зна че њу те ре чи, књи га ду бо ке ода но-
сти фран цу ском ду ху и ду хов но сти“ увод не су Те ши ће ве ре чи у сту ди ји ко ја за тва ра 
Ви де ло све та. Књи га о Фран цу ској, сту ди ји ко ја је до са да нај те мељ ни је ис пи ти ва ње 
Ви на ве ро вог „са тре пе та“ са фран цу ском кул ту ром. На црт за ову књи гу Ви на вер је 
имао већ кра јем 30-их го ди на. Те шић на по ми ње да је књи га пред на ма знат но про ши-
ре ни ја вер зи ја Ви на ве ро ве, ме ђу тим, ипак не об у хва та све што је Ви на вер на пи сао о 
Фран цу ској – мно ги тек сто ви по све ће ни фран цу ској кул ту ри и умет но сти се на ла зе у 
дру гим то мо ви ма (о по зо ри шту, му зи ци, у Бе о град ском огле да лу итд.). Ви на ве ро ве 
сту ди је по све ће не аме рич кој, ен гле ској, не мач кој, ру ској и дру гим стра ним књи жев-
но сти ма са бра не су у сед мом то му, Ду ша, звер, свест. Ове сту ди је не са мо да ре флек-
ту ју Ви на ве ро ве упо ри шне тач ке у европ ској тра ди ци ји, ка ко ис ти че Те шић, не го ми 
се чи ни да их мо же мо по сма тра ти као сво је вр сно по ље књи жев не по лу пе ри фе ри је. 
Јер, Ви на ве ро ве сту ди је о стра ним књи жев но сти ма чи не за срп ску књи жев ност/кул-
ту ру упра во оно што по лу пе ри фе ри ја чи ни за пе ри фе ри ју – де лат но про ми шља цен-
тар, про це њу је, са ме ра ва и од ба цу је/при хва та зна ње ко је про из во ди цен тар, да кле, 
не гу бе ћи са хо ри зон та цен тар, ну ди аутен тич но, соп стве но зна ње. Док је ве ћи на ин те-
лек ту а ла ца ње го вог вре ме на или не кри тич ки при хва та ла све што сти же са За па да 
или их, пак, ка те го рич ки од би ја ла, Ви на вер је во дио кре а ти ван ди ја лог са За па дом, 
укр шта ју ћи европ ско и на ци о нал но на је дан ства ра лач ки на чин. 

Ви на ве ро ва про ми шља ња је зи ка от кри ва ју нам га као лин гви сту европ ског фор ма-
та ко ји још увек че ка сво је лин гви стич ке са бе сед ни ке. Је зик наш на су шни. Гра ма ти ка 
и над гра ма ти ка пред ста вља не са мо гра ђу за раз у ме ва ње Ви на ве ро вих лин гви стич-
ких кон цеп ци ја, не го и пред ло жак не ким бу ду ћим је зич ким де ба та ма и кон цеп ти ма. 
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За ни мљив је по да так ко ји из но си Те шић у про прат ној сту ди ји да се у Ви на ве ро вој 
за о став шти ни на ла зи не ко ли ко хи ља да афи ша са ис пи си ма нео бич них ре чи. Уз об ја-
шње ња њи хо вог из вор ног зна че ња Ви на вер до пи су је и соп стве на. По да так је за ни-
мљив јер су ове афи ше, мо жда – тре ба ис пи та ти – гра ђа за је дан лек си ко граф ски ро-
ман. Пр ву се ри ју Ви на ве ро вих де ла за тва ра Бе о град ско огле да ло, збир ка есе ја, чла на ка 
и за пи са ко је је Ви на вер об ја вљи вао у пе ри о ду 1952-1955. у Ре пу бли ци. Ви на вер исто-
ри чар кул ту ре, по зо ри шни и му зич ки, те филм ски кри ти чар по зи ва нас на раз го вор 
на стра ни ца ма ове књи ге.

На по слет ку, вра ћам се на по че так, зна ко ви то, есе ју „Епи лог као про лог Де ли ма 
Ста ни сла ва Ви на ве ра“ Гој ка Те ши ћа ко ји за кљу чу је пр ви том. Ин тим но, овај есеј ми је 
нај дра жи од свих Те ши ће вих сту ди ја у окви ру Де ла.... Чи та ју ћи тај есеј, по но во сам се 
осе ћа ла као на јед ном од ча со ва про фе со ра Те ши ћа по све ће них Ви на ве ру. Тај есеј је 
је дан од нај леп ших есе ја-пор тре та на пи са них на срп ском је зи ку, есеј ко ји удру жу је 
две бли ста ве тра ди ци је ко је ба шти ни мо, тра ди ци ју за но са и пр ко са и тра ди ци ју ду бо-
ке ода но сти. У том есе ју по чи ва и од го вор на пи та ње шта је Те ши ћа „др жа ло“ три де-
сет и пет го ди на у за ми сли да об ја ви Ви на ве ро ва са бра на де ла. То су за нос и љу бав. 
То је пр кос. Тре ба ло је во је ва ти бит ку за Ви на ве ра у вре ме ни ма ка да су вред но сти 
ко је ба шти ни ње гов ства ра лач ки опус би ле про скри бо ва не. По све ће ност, ис трај ност 
и хра брост нео дво ји ви су од Те ши ће вог за но са и пр ко са, без че га да нас не би смо као 
кул ту ра има ли Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра. Ка да су се је се нас по ја ви ла Де ла Ста ни
сла ва Ви на ве ра осе ти ла сам, као што ре кох, ра дост, али и по нос. По нос јер су Де ла... 
плод за но са и пр ко са баш мог учи те ља! На дам се да ће Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра 
ини ци ра ти оства ри ва ње за ми сли о „За ду жби ни Ста ни сла ва Ви на ве ра“, још јед не 
про фе со ро ве под сти цај не иде је.
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