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(Алек сан дар Ко стић: Фи гу ре пре о бра жа ја у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и 

При ма Ле ви ја: од књи жев не по е ти ке до кул тур не ан тро по ло ги је,  
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Књи жев но те о риј ску и, ши ре, дру штве но-ху ма ни стич ку ми сао на на шим про сто-
ри ма у 2019. го ди ни обо га ти ла је сту ди ја Алек сан дра Ко сти ћа Фи гу ре пре о бра жа ја у 
књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и При ма Ле ви ја: од књи жев не по е ти ке до кул тур не ан
тро по ло ги је. На у ка о књи жев но сти и ди сци пли не по ве за не с њом до би ја ју у овом 
де лу пу то каз ка ду бљем и об у хват ни јем раз у ме ва њу уло ге и зна че ња ли те ра ту ре као 
ми са о не ве шти не и ду хов не де лат но сти. 

Сту ди ја пред ста вља Ко сти ћев ака дем ски де би, пре о бли ко ва ну док тор ску ди сер-
та ци ју од бра ње ну на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 2016. го ди не под истим на-
зи вом. Кључ на раз ли ка из ме ђу ди сер та ци је и књи ге ко ја је пред чи та о ци ма ти че се 
ау то ро ве же ље да „са гле да Ки шо во и Ле ви је во де ло у ши рем, књи жев но и сто риј ском 
и кул тур но и сто риј ском кон тек сту и да до дат но пре ци зи ра од го ва ра ју ћи ме то до ло шки 
при ступ ис тра жи ва њу“.

Књи гу чи ни осам ис тра жи вач ких це ли на, за кључ на на по ме на, би бли о гра фи ја и 
ин декс име на. У увод ном по гла вљу „Да ни ло Киш и При мо Ле ви: Оквир не слич но сти“ 
ау тор под се ћа чи та о ца на књи жев но и сто риј ски зна чај де ла два ју пи са ца и при пре ма 
њи хов ства ра лач ки опус и по е тич ку ми сао за спе ци фич не ин тер пре та циј ске за хва те 
у свом ис тра жи ва њу. Увод при то ме на ја вљу је ви ше слој ну, све о бу хват ну и те мељ ну 
ана ли зу делâ два ју пи са ца, њи хо ву (ау то)би о граф ску гра ђу, књи жев не при сту пе и ин-
те лек ту ал не пре о ку па ци је, осло ње ну на уви де у дру штве но-исто риј ске, пре све га 
рат не окол но сти ко је су ути ца ле на ода бир те ма и од го ва ра ју ће по ступ ке об ли ко ва ња.

На кон увод них на по ме на о мо ти ву пре о бра жа ја ау тор (ре)де фи ни ше по јам фи гу ре, 
кре ћу ћи се од ан тич ке ми сли, тач ни је од ари сто те лов ске ре то ри ке, до са вре ме них 
кон цеп ци ја По ла Ри ке ра и Же ра ра Же не та. Ко стић по себ ну па жњу по кла ња ево лу цији 
зна че ња и ме то до ло шком сми слу пој ма ме та фо ре. У пот по гла вљу „Пре о бра жај као тема 
и као по сту пак об ли ко ва ња: од Ови ди је вих Ме та мор фо за до Каф ки ног Пре о бра жа ја. 
Фи гу ра као пре о бра жај и пре о бра жај као фи гу ра у Ки шо вој и Ле ви је вој по е ти ци“, ау тор 
чи та о ца упо зна је са исто ри ја том дру гог пред мет ног пој ма из на сло ва књи ге – пре-
обра жа ја, за ко ји се ка же да се у хе ле ни стич кој књи жев но сти по ја вио две ста го ди на 
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пре по зна тог Ови ди је вог спе ва. Ако се у ан тич ком ства ра ла штву пре о бра жај до во дио 
у ве зу са сто ич ким уче њи ма, и пи та го реј ским те о ри ја ма о се о би ду ше, у сред њем веку 
са вер ти кал ним устрој ством све та и ис ти ца њем бо жан ског, од XV ве ка ње го ве пред-
ста ве се све ви ше по ве зу ју са ма те ри јал ним ма ни фе ста ци ја ма жи во та. Ко стић ре не-
сан сни при ступ те ми пре о бра жа ја, као и од го ва ра ју ћа ре ше ња у ње ној раз ра ди ко ја 
су по ну ди ли ка сни ји књи жев ни прав ци, све до ви со ког мо дер ни зма, об ја шња ва по-
мо ћу Бах ти но вог кон цеп та кар не ва ла и гро те ске.

На ред на два по гла вља усме ре на су на ана ли зу по сту па ка (пре)об ли ко ва ња го во ра 
све до ка и до ку мен тар не гра ђе код Ки ша и Ле ви ја. Ки шо во ства ра ла штво, по зна то је, 
те ме љи се на до ку мен тар ним, исто риј ским и би о граф ским из во ри ма. Ау тор на гла ша ва 
да они ов де има ју и уло гу кон трол ног пред тек ста ко ји „чу ва“ пи сца од мо гу ћих про-
из вољ но сти и, са дру ге стра не, да је за мах књи жев ној има ги на ци ји ко ја по пу ња ва вре-
мен ске и ло гич ке пра зни не. Ки шо во ства ра ла штво, ори јен ти са но на ло гор ске те ме, 
Ко стић, ина че, де ли у две ску пи не. Пр ву чи не при по вет ке Гроб ни це за Бо ри са Да ви до
ви ча, у ко ји ма на ра тор чи та о ца у хо ду под се ћа на до ку мен та и (био)би бли о граф ске 
по дат ке. Дру гу ску пи ну чи не Пса лам 44, Пе шча ник и Ен ци кло пе ди ја мр твих: у њи ма се 
из во ри пре до ча ва ју у за вр шним по гла вљи ма.

Ка да го во ри о При му Ле ви ју, Ко стић под вла чи ин те лек ту ал ну ши ри ну ита ли јан ског 
пи сца. На и ме, Ле ви је хе ми чар, ко ји је не го вао ду бо ка ин те ре со ва ња за ан тро по ло ги ју, 
а ло гор ско ис ку ство учи ни ло је да жи вот по све ти књи жев но сти. Ње гов про зни опус, 
у ко ме се по себ но ис ти чу днев нич ко-ме мо ар ски ро ман Зар је то чо век, збир ка при-
по ве да ка Пе ри од ни си стем, ро ман о ра ду Зве зда сти кључ и збир ка есе ја По то ну ли и 
спа се ни, не пре кид но ко му ни ци ра, ме та при по ве дач ким и ин тер тек сту ал ним за хва ти ма, 
као и код Ки ша, са дру гим де ли ма књи жев но сти и тип ским, жан ров ским и је зич ко-стил-
ским обе леж ји ма по је ди них умет нич ких пра ва ца.

По гла вље по све ће но пој му „ин тер тек сту ал но сти“, ина че, за у зи ма зна чај но ме сто 
у Ко сти ће вом де лу. Ау тор на по ми ње да су ње го вом уте ме ље њу, сем те о ри је Бар та и 
Кри сте ве, „ку мо ва ли“ струк ту рал на лин гви сти ка Фер ди нан да де Со си ра, се ми о тич ка 
из у ча ва ња Чар лса Сан дер са Пер са, као и де кон струк ци ја Жа ка Де ри де. У но ви је вре ме 
по јам се све ви ше до во ди у ве зу са кон цеп том књи жев но сти као но си о цем кул тур ног 
пам ће ња. Основ на иде ја тво ра ца ин тер тек сту ал но сти, на гла ша ва Ко стић, са сто ја ла 
се у на ме ри да се уз др ма суп стан ци ја ли стич ко, ау ра тич но ви ђе ње књи жев ног ства-
ра ла штва, али је оно у ме ђу вре ме ну убла же но и кон тек сту а ли зо ва но, па му је са да 
при пи са на дру га чи ја на ме на и уло га.

Све до осмог, нај ду жег по гла вља у књи зи, ау тор са мо им пли цит но, по сред ством 
ана ли зе по сту па ка об ли ко ва ња и те ме пре о бра жа ја, тј. то по са из о кре ну тог све та код 
Ки ша и Ле ви ја, за сту па став да је књи жев ност јед на ко умет нич ка тво ре ви на и по ја ва 
ши ре кул ту ре – из раз оп штег од но са чо ве ка пре ма све ту. Сти че се ути сак да је це ло-
куп но Ко сти ће во ис тра жи ва ње, да кле не са мо онај део у ко ме се по себ на па жња 
по кла ња го ре на ве де ној те ми, од но сно то по су, во ди ло ин стри сич но ан тро по ло шком 
за кључ ку ко ји упра во апо стро фи ра зна че ње књи жев но сти као де ла људ ског ду ха и срод-
но сти ње них са др жа ја, као и на чи на њи хо вог пре но ше ња, са ми том или свет ко ви ном. 
Вред но по ме на је и то да Ко стић, кре ћу ћи се од књи жев но те о риј ске ка ан тро по ло шкој 
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ана ли зи, у на ме ри да из бег не би ло ка кву мо гућ ност за бу не, на гла ша ва пр во ди стинк-
ци ју из ме ђу ан тро по ло шког при сту па у ана ли зи ли те рар них де ла ко ју не гу је Нор троп 
Фрај, с јед не, и ет но граф ског ис тра жи ва ња Ар нол да ван Ге не па и кул ту ро ло шке те о-
ри је Вик то ра Тар не ра ко ји раз ра ђу ју кон цеп ци ју ри ту а ла пре ла за, од но сно пој ма ли ми-
нал но сти, с дру ге стра не. Уви дом у Фра је ву ме то ду про на ла же ња обра за ца мит ске 
при че у књи жев ним де ли ма, Ко стић на по ми ње да ан тро по ло шки пој мо ви и њи хо ве 
ства ра лач ке ре пре зен та ци је у про зи Ки ша и Ле ви ја не ма ју ка рак тер на уч не чи ње ни це, 
већ пре све га функ ци ју ме та фо ре. Због то га се, на при мер, Пе шча ник, у ду ху Ки шо вог 
по зна тог ис ка за о соп стве ном ро ма ну, тј. Пи сму Е. С.-а као ко сти ди но са у ру са, тре ти ра 
као ан тро по ло шки ро ман. Ле ви је ва нај ва жни ја де ла, по чев од ро ма на Зар је то чо век, 
ко ји ар ти ку ли ше ло гор ско ис ку ство, пре ко Пе ри од ног си сте ма у ко ме хе миј ски еле-
мен ти оцр та ва ју кул тур не сло је ве и тип ске цр те лич но сти, до збир ке есе ја По то ну ли 
и спа се ни, ко ја је сте сво је вр сна син те за пи шче вих раз ми шља ња о фе но ме ну ло го ра 
и про бле ми ма ње го вог књи жев ног пред ста вља ња у све до чан стви ма пре жи ве лих, 
пред ста вља ју се као из ра зи ства ра лач ке прак се про ми шља ни ан тро по ло шким умом. 
Кли форд Герц је твр дио да се ан тро по ло ги ја до брим де лом мо же са гле да ва ти као 
ли те рар на де лат ност, а Ко стић је по ка зао да се без књи жев но сти не мо гу до кра ја разу-
ме ти фе но ме ни из „над ле жно сти“ ан тро по ло ги је. Тре ба на по ме ну ти да је зна ча јан 
про стор у сту ди ји за у зе ла ана ли за оних ма ње по зна тих де ло ва Ле ви је вог опу са ко ји 
су оста ли у сен ци ње го ве ло гор ске ли те ра ту ре. Тај аспект, тач ни је на ме ру да чи та о цу 
при бли жи про зно ства ра ла штво При ма Ле ви ја у це ли ни, и да ука же на ње го ву те мат-
ску, са др жин ску и жан ров ско-фор мал ну ра зно вр сност, ко ја се у број ним књи жев но-
и сто риј ским пре се ци ма и при ка зи ма за не ма ру је, Ко стић је фор му ли сао већ у уво ду 
свог ис тра жи ва ња.

Сту ди ја Фи гу ре пре о бра жа ја у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и При ма Ле ви ја: од књи
жев не по е ти ке до кул тур не ан тро по ло ги је пре вас ход но пред ста вља бри љант ну књи-
жев но на уч ну ана ли зу, упот пу ње ну број ним на во ди ма из ли те рар них де ла, би о гра фи ја, 
ин тер вјуа дво ји це пи са ца, као и кри тич ких освр та струч ња ка ко ји су се њи ма ба ви ли 
и раз ли чи тих фи ло зоф ских, есте тич ких и ан тро по ло шких кон цеп ци ја ко је су би ле са-
др жин ски и ме то до ло шки при јем чи ве за ис тра жи ва ње. Осим што се по ка зао као ау тор 
ко ји су ве ре но вла да основ ном те мом, ко ри сте ћи се оби ла том се кун дар ном гра ђом 
пре до че ном у тек сту, Ко стић се овим оства ре њем јав но сти пред ста вио и као вр сни 
по зна ва лац те о риј ски ши ро ко уте ме ље них ис тра жи ва ња, да кле не са мо „сво јих“, у 
обла сти фи ло ло шких на у ка, већ и оних у до ме ну дру гих дру штве но-ху ма ни стич ких 
ди сци пли на. На кра ју тре ба на гла си ти да се за хва љу ју ћи свом сти лу, ко ји спа ја на уч ну 
пре ци зност и есе ји стич ку ди на ми ку и на дах ну ће, ау тор пре по ру чу је ши рој пу бли ци. 
Ко сти ће ва сту ди ја, дру гим ре чи ма, омо гу ћу је чи та о ци ма увид у кључ не мо мен те ства-
ра ла штва Да ни ла Ки ша и При ма Ле ви ја, али и мно го ви ше од то га: она пред ста вља 
пре сек нај ва жни јих пи та ња са вре ме ног чо ве ка и ње го вог по гле да на свет.


