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ОД АРХАИЧНИХ ПРЕДСТАВА ДО  
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

(Љиљанa Пешикан-Љуштановић, Пишем ти причу:  
рефлекси усмене књижевности и традиционалне културе у 

писаној књижевности и савременој култури Срба,  
Нови Сад: Академска књига, 2020)

Књига Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и традиционал-
не културе у писаној књижевности и савременој култури Срба Љиљане 
Пешикан-Љуштановић састављена је од пет узајамно повезаних цели-
на. У првој (I) су студије: „Од обреда и игре до позоришне сцене”, „Пуш-
ка опутом свезана”, „’Рана материна”, „Из главе је цијела народа” и „Под 
паомом расла”, у којима је интерпретативно полазиште у фабуларно-
мотивском елементу који повезује усменокњижевне облике и обредно-
магијску праксу са делима писане књижевности. 

У студији „Од обреда и игре до позоришне сцене” реч је, најпре, о улози 
лутке (и игре) у архаичним друштвима, у обредној пракси традицио-
налног друштва и у савремености. У интерпретацији песама за децу Јо-
вана Јовановића Змаја Љиљана Пешикан-Љуштановић истиче блискост 
симболичке игре детета („аниматора редитеља тога малог позорја”) са 
елементима позоришта. Свестрани увид у улогу лутке у Змајевом ства-
ралаштву завршава се интерпретацијом Змајеве Несрећне Кафине, 
„првог текста намењеног дечјем луткарском театру у Срба”, а започиње 
интерпретација дела које обједињава потенцијал лутке у тексту и позо-
ришној пракси – Нушићева Ожалошћена породица, Охридска легенда 
Јована Христића, Убити Зорана Ђинђића по мотивима истоимене дра-
ме Рајка Ђурића, Митови Балкана по сценарију и у режији Србољуба 
Станковића. 

Студија „Пушка опутом свезана”, најпре, промишљено резимира цели-
ну дела Вука Караџића, а посебно се бави односом великог сакупљача 

1 kleutmaj@gmail.com
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према историјском и поетском у епским песмама, предањима и исто-
ријским списима. 

У тексту „’Рана материна” размотрени су (у широком спектру примера 
и њиховим узајамним преплитањима) митске и поетске представе, ре-
лигијско-магијске праксе и свакодневно животно искуство о значењу и 
значају дојења и мајчиног млека. 

Студија „Из главе је цијела народа” посвећена је Његошевом односу 
према усменој традицији и народној култури, који је, по речима аутор-
ке, знатно сложенији „од пуког прихватања или одбацивања и често 
прераста у сложене тешко одгонетљиве дијалоге са свим њеним сегмен-
тима”. Успело одгонетање ове везе интерпретирано је посебно у колима 
Горског вијенца.

Текст „Под паомом расла” посвећен је драми Ускокова љуба Лазе Кос-
тића, која је у претходним радовима махом довођена у везу са народном 
песмом Љуба хајдук Вукосава. Љиљана Пешикан-Љуштановић размат-
ра драму у сценским извођењима (јер „је позориште природни медиј 
драме као жанра”), а интерпретацију темељи, пре свега, на испитивању 
односа песама – обреда – драме. Завршно разматрање позив је на ново, 
модерно позоришно „читање” драме: 

Сложени спој ’најљепших прича светске питомине’, народног глумо-
вања, обреда и песме може се у модерном сценском тумачењу померити 
од сликања обредне лиминалности јунакиње према особеној лиминал-
ности модерног човека, који своју слободу да буде много тога и да бира 
шта ће бити, често плаћа трајном неодређеношћу и маргиналношћу 
властитог статуса.

Другу целину (II) чине две студије. Позиција јунака Нечисте крви Бо-
рисава Станковића (студија „Заточеници лиминалности”) интерпрети-
рана је минуциозно, следом наративних јединица у роману (Софкина 
издвојеност лепотом, дуготрајно одлагање свадбе, свадбени ритуали и 
обичаји, институција снахача, Маркова смрт и сахрана, преузимање оче-
ве улоге, рађање болешљиве деце). Свака од наративних јединица ана-
лизирана је с неколиких углова посматрања: са аспекта традицијом ка-
нонизоване и пожељне обредне праксе, са аспекта одступања и кршења 
традицијских норми, са аспекта социјалног статуса јунака и с обзиром 
на њихова психичка стања. Показала је ова интерпретација да: 
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Јунаци Станковићеве Нечисте крви бар двоструко доспевају у ли-
миналну позицију […] Као припадници традиционалне заједнице, 
они не обављају ’како треба’ или не спроводе у потпуности неке 
од најважнијих обреда у животу појединца, пa се због тога обред 
не окончава, иницијант не бива успешно интегрисан у нови ста-
тус већ се предуго, или чак трајно, зауставља у стању религијс-
ке, статусне и социјалне двосмислености, што потом условљава 
и особене психолошке фиксације […] Жиг продужене, неокончане 
лиминалности носи више Станковићевих јунака, опет двоструко: 
због огрешења о обред, али и као људи новог, модерног доба, који се 
суочавају са особеном психолошком лиминалношћу. 

По граничној позицији између старог и новог времена, „застајкујући 
на том путу, они постају први модерни чекачи српске књижевности, 
обележени жудњом за оним што неће доћи и спутани нереализованим 
приликама из прошлости”.

Студија „Под светлошћу спаљеног месеца” посвећена је трагању за ес-
тетским и значењским дометима поезије Милене Павловић Барили, 
песникиње познатије по сликарским делима. У интерпретацији Љиља-
не Пешикан-Љуштановић анализиран је, најпре, начин на који се у пе-
смама обликује простор, „сагледан у најширем распону: од макро до 
микрокосмоса, од космичког бескраја до топоса властитог тела”. Од 
топоса дела издваја се у интерпретацији коса, која упоређена са арха-
ичним митским и магијским представама, у песништву Милене Павло-
вић Барили доноси десакрализацију. Ахроматска је поетска палета ове 
песникиње – показује спроведена анализа боје. Иако не инсистира на 
дословном довођењу у везу поетског и сликарског опуса, избором ана-
лизираних слика и симбола (простор, боја), ова студија показује свест о 
повезаности двеју поетика Милене Павловић Барили.

Делима савремених стваралаца – Бранка Ћопића, Ивана Лалића, Ива 
Андрића, Алека Вукадиновића, Милосава Тешића, Мира Вуксановића 
– бави се ауторка у трећoj (III) скупини студија у овој књизи.

Однос Бранка Ћопића према усменој приповедној традицији размат-
ран је на репрезентативном узорку – збирки приповедака Башта сље-
зове боје (у студији „Златна бајка о људима”). Најпре, Љиљана Пеши-
кан-Љуштановић оспорава аутопоетички исказ дат у уводном писму и 
анализом наратива о простору и времену, типом карактеризације лико-
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ва показује да у Башти сљезове боје „нема основних елемената сижеа / 
фабуле бајке”. Притом, ауторка аналитички указује на сложене односе 
између Ћопићевих приповедака и народних бајки, а те односе карак-
терише подударност и инверзија наративних целина. Анализа је про-
ширена указивањем на однос Ћопићевих јунака према традицији (они 
често причају, певају и преносе испричано и опевано), указивањем на 
повезаност са народним песмама у карактеризацији и номинацији ли-
кова, па затим указивањем на елементе предања и анегдоте. Убедљив је 
закључак да „Ћопићево приповедање обједињује два тока српске књи-
жевне и културне традиције, усмени и писани. То обједињавање је мно-
го више од пуког преузимања и у својој сложеној целовитости оно је 
суштински стваралачки јединствено и индивидуално...”.

Студија „Два виђења традиције” посвећена је проучавању два романа 
Михајла Лалића: Ратна срећа и Заточници, који су издвојени из цели-
не опуса због своје књижевне вредности, а посматрају се кроз призму 
односа и вредносних ставова o црногорској, превасходно ратничкој 
традицији. Љиљана Пешикан-Љуштановић интерпретира два назора о 
традицији онако како се испољавају у начину карактеризације ликова 
два брата Грујовића, Пеја и Обра, чији су ставови, понашање и етичке 
норме супротстављени. Лик Обра предочен је у виђењу Пеја (који има 
функцију наратора и фокализатора у роману). Обро је заточник тради-
ционалних вредности и делања у складу са њима – у анализи Љиљане 
Пешикан-Љуштановић указано је на његов говор (у пословичним ис-
казима), начин номинације лика као у народним песмама (барјактар), 
јуначки агон (тежња за личном, породичном и племенском славом и уг-
ледом). Ауторка сматра да преокрет који настаје у Обровом порицању 
идеала чојства и јунаштва „постаје жива илустрација изумирања homo 
heroicus-а у смутним временима”. Психолошки недовољно образложен, 
могао је бити мотивисан, поред осталог, и губљењем вере у ратну срећу, 
која (та вера) чини окосницу неколиких песама о хајдуцима. Пејов лик 
знатно је сложенији од братовљевог, амбивалентан у погледу односа 
према традиционалном вредносном систему, што се испољава у њего-
вим тумачењима народних песама и предања, ироничном односу пре-
ма јунаштву, критичком односу према стереотипним традиционалним 
представама, али и у сетним сећањима на детињство, на фрагменте об-
редне праксе, дечје говорне игре. „Пејова лична усамљеност и издвоје-
ност условљена је позицијом модерног јунака, који сагледава вредносну 
кризу властите заједнице, али остаје трагично (па и трагикомично) ве-
зан за њу”.
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У студији насловљеној „Знакови на опасном путу”, што перифразом ука-
зује на Знакове поред пута Ива Андрића, реч о начинима на које аутор 
обликује своје виђење света полазећи од кратких умотворина усменог 
постања (пословице, изреке, узречице, питалице, формулски искази, 
фразе). У Знаковима поред пута усмени говор називан је: реч, народна 
мудрост, пословица, древна истина, класична истина, узречица, изрека. 
Истакнута су два начина издвајања ових облика из ауторског текста: 
„Указивањем на простор, време из којих потичу, или указивањем на 
колектив или појединца који их преносе, бележењем / имагинирањем 
контекста и текстуре бележења”. Љиљана Пешикан-Љуштановић систе-
матизује Андрићеве аутопоетичке исказе о фолклорним „једноставним 
облицима”, а затим разматра у низу појединачних исказа амбивалентан 
однос књижевника према овим манифестацијама усменог (народног) 
говора: с једне стране стоји уважавање и похвала упућена усменим ре-
чима, а са друге, сумња и/или критички однос. Убедљив је и интерпре-
тативно заснован закључак ове студије у коме се књижевна (естетска) 
функција говорних израза у Знаковима поред пута:

[…] они се чврсто уклапају у уметнички и естетски комплекс нове 
творевине, било као елемент карактеризације лика, било као огле-
дало које сажима слику света, било као модел по коме се, понекад, 
обликују пишчеве властите мисли. Њихова функција никад није 
само илустративна, већ они често постају битан део новога зна-
чења, а тиме и део оних знакова које писац оставља иза себе, свес-
тан њихове пролазности и подложности забораву […].

У студији „’Кућа немогућа’ Алека Вукадиновића’ Љиљана Пешикан-
Љуштановић поставила је себи задатак да однос Вукадиновићевог 
херметичног песништва према усменом песништву и традиционалној 
култури (у претходним радовима уочен, али не и продубљен) ана-
литички размотри усредсређујући се на архетип/симбол куће, који 
садржи значења профаног и сакралног, прошлост и садашњост, пред-
ставља микрокосмос аналоган микрокосмосу. На основу поређења 
значења куће у усменом стваралаштву, обредној и обичајној пракси 
са поетском сликом Алека Вукадиновића указује се на рефлексе архе-
типског у савременом (кућа као граница између очовеченог и дивљег 
простора и међупростор у људском станишту и ван њега; поступци 
повезани са градњом куће; бинарне опозиције светло : тамно, говор : 
тишина, метафоричне асоцијације). Притом, не улазећи у замке иза-
браног интерпретацијског угла, ауторка указује на додире и битнија 
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разилажења између архаичног и традицијског, с једне стране, и модер-
ног метафизичког са друге.

Студија „’Дивља кућа’ Милосава Тешића” већ својим насловом пока-
зује повезаност са претходним текстом; у центру интерпретације јесте 
значење и значај куће, али се аналитички поступак различито оства-
рује. Истражени су простори напуштене куће, који су у поетској слици 
у стиховима Милосава Тешића демонизовани изокретањем архаичних 
представа о апотропеима купини и глогу, па затим кума и укућана, сим-
боличном и фактичком значају хлеба, промењеним атрибутима и по-
нашању животиња (блиским шаљивим народним песмама). „Тако се, и 
поред елемената комичног и гротескног, Дивља кућа Милосава Тешића 
у целини гради као слика трагичне људске деструктивности, па потен-
цијално и као слика новог времена.”

 Студија „Kултурна Aтлантида Mира Вуксановића” посвећена је Семољ 
гори, Азбучном роману у 878 прича о ријечима, делу сложене наративне 
структуре. У складу са интерпретативним темељем претходних текс-
това, и овде је реч о одјецима усменог стваралаштва (анегдота, шаљива 
прича, пословица, изрека) и традиционалне културе (веровања, обреди, 
обичаји, магијска пракса, најопштији вредносни систем) у савременом 
делу. „У Вуксановићевој Семољ гори народна култура се рефлектује на 
различите начине, више као комплексан подстицај него као јасан и не-
посредан утицај”. Међутим, угао посматрања проширен је увођењем ре-
лација између Вуксановићеве потонуле земље, с једне, и средњовековне 
и савремене књижевности и уметности, с друге стране. Плодотворност 
овог приступа посебно је уочљива у приказивању Светог Саве, али и на 
многим другим местима.

Четврти (IV) одељак књиге чине две студије. Ту су најпре текст о дра-
ми Милене Марковић Брод за лутке („Бајка као културни код”) и о 
двема драмама Биљане Србљановић, Скакавци и Барбела („Антибајке 
о маћехама и злој деци”). Драме изабране за интерпретацију сродним 
чине битне релације са бајком као жанром. У овим студијама Љиљана 
Пешикан-Љуштановић детаљно анализира ликове, хронотопе, мотиве 
познатих српских и европских бајки – усмених и писаних – као особе-
ни културни код, који у драмском тексту и извођењу бива претворен у 
антибајку, инверзијом архетипских слика и значења усмених и на њима 
заснованих писаних бајки.
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Студија „Стваралачки космос тела у космосу културе” издваја се тематс-
ки од оних које јој претходе у овој књизи јер је у њој реч о сликару Нико-
ли Џафу, о његовом делу и деловању. Ипак и у овом тексту, у приступу, 
исказује се свест о повезаности архетипских и савремених представа, 
нпр. у перформансу јавног шишања косе Николе Џафа и ледартоваца и 
обредно-магијског огољавања главе у традиционалним културама.

Књига Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и традици-
оналне културе у писаној књижевности и савременој култури Срба 
обједињује два тока српске књижевне и културне традиције, усмени/
традицијски и писани. Велики је књижевноисторијски распон трајања 
српске књижевности обухваћен овом књигом: од несагледиве старине 
aрхaичних прeжитaкa, магије, ритуала, предања и песама до песника 
нама савремених. Ма колико се чинило немогућим (ситничавим ис-
траживачима, посебно) да се у низу студија захвати то време, књига 
Пишем ти причу показала је да је то могуће. Приступ читању и тума-
чењу не само по времену настанка но и по свему другом разнородних 
дела (песме, драме, приповетке, романи и њихова жанровска „прекла-
пања”) дефинисан је поднасловом Рефлекси усмене књижевности и 
традиционалне културе у писаној књижевности и савременој култури 
Срба.

Идеја водиља која обједињује све студије у овој књизи сакривена је у 
једној фусноти: 

Ми смо досад, бар у ономе што се препознаје као историјско са-
гледавање настанка и развоја наше модерне књижевности (па и 
културе), изразито склони мишљењу у супротностима и, често 
вршно идеологизованој, логици или или: или стара или модерна 
књижевност; или средњовековна, или народна; или само паганство 
или само хришћанство; или прошлост или будућност; или Доситеј 
или Вук; или Бранко или Стерија, или национално или космопо-
литско... Сваки вид повезивања и уцеловљења драгоцен је, а управо 
различити елементи традиционалне културе могу бити снажан 
интеграциони импулс.

Љиљана Пешикан-Љуштановић ерудита је сасвим посебне и ретке вр-
сте. У огромној ризници знања ауторке спојени су увиди у области које 
се обично (показује се целином ове књиге и погрешно) сматрају одвоје-
ним и неспојивим: усменокњижевна традиција и дела која се сврставају 
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у писану књижевност, магијско-обредно и савремено нефикционално, 
позориште као текст и као изведба, збиља и њено уметничко уобли-
чење, лична сазнања о народним веровањима. 

Текстови у овој књизи доследно су називани студијама због свог на-
учног приступа (аналитичност, теоријска заснованост, аргументација, 
широко и поуздано познавање литературе), али су оправдано могли 
бити именовани и као есеји због изграђеног самосвојног стила и емпа-
тије (без патетике) према одабраним делима и ауторима.

Студије овде публиковане намењене су – и поред заокупљеношћу на-
родном културом, фолклорним ритуалима, магијском праксом, обли-
цима усмене књижевности, дакле архаичним и архетипским обрасци-
ма – савременим читаоцима, по томе што указују на модерност старије 
књижевности и затим по томе што указују на заборављена, запретана 
симболичка значења. Књига Пишем ти причу Љиљане Пешикан-Љуш-
тановић тражи врло пажљивог читаоца, спремног да прати и разуме ве-
лики распон тема, мотива и наратива у разнородним поетским делима, 
али по многим својим одликама може корисно да послужи и онима који 
тек почињу да истражују књижевност.


