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ВЕР нА сЛи КА сТВАР нО сТи
Реклама

– Бу ра зе ру, ове го ди не има мо за ни мљив ма те ри јал из књи жев но сти.
– За што ми слиш?
– Мла ти мо ре а ли зам.
– За што је то за ни мљи во?
– Чи та ће мо АнуКарењину. 
– И?
– Та је ва ра ла му жа. Па ако је то опи са но ре а ли стич ки…
– Опа!
По сле часа гу жва у школ ској би бли о те ци:
– Мо лим АнуКарењину. Илу стро ва ну!

Дефиниција
Реализамкаостилскиправацилиметод(мимеза)

Ре а ли зам је умет нич ки пра вац ко ји се ја вља по сле ро ман ти зма и за-
сту па на че ло вер ног – ре ал ног – при ка зи ва ња ствар но сти.

Ро ман ти ча ри су бе жа ли од ствар но сти1, ре а ли сти су тр ча ли за њом.

У пр вом раз ре ду гим на зи је („где про ху ја мла дост мо ја?”) упо зна ли сте по јам 
Ми МЕ ЗА (ми ме сис); по гле дај те у уџ бе ни ку за 9. раз ред, стр. 7–8. ина че: шта 
је раз ли ка из ме ђу „од ра жа ва ња” и „по дра жа ва ња”.

На пр ви по глед мо же из гле да ти да су ре а ли сти смислили – ру пу у 
цев! Јер сли ка ње ствар но сти ни је њи хов изум: већ је и пра чо век умео 
да ре а ли стич ки сли ка би во ле на пе ћин ске зи до ве. А тек ста ри Гр ци 
и Ри мља ни! Њи хо ве ан тро по морф не скулп ту ре су вр ху нац ре а ли зма, 
не ко ли ко хи ља да го ди на пре ре а ли зма. А сред њи век? По гле дај мо фре-
ске: чак и све ти тељ ска ли ца има ју ре ал не људ ске цр те. (Зна мо да су 
ико но пи сци ра ди ли пре ма жи вим мо де ли ма.) Па и ро ман ти ча ри – ко ји 
то бо же бе же од ствар но сти – ко ри сте ре ал не еле мен те, ре ци мо у исто-
риј ским ро ма ни ма и дра ма ма ка да го во ре о ствар ним исто риј ским лич-
но сти ма и до га ђа ји ма.

– Он да не ма сми сла да го во ри мо о ре а ли зму као по себ ном умет нич-
ком прав цу. Хај де мо ку ћи.

До бро: умет ност је донекле увек ре а ли стич ка. Али ни је увек намерно 
и изразито ре а ли стич ка: ре а ли стич ки еле мен ти су обич но са мо пра те-

1 Нису читали АнуКарењину.
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ћи и не на мер ни, јер про из и ла зе из об ра ђе ног пред ме та („из” би во ла, 
људ ског ли ка, исто риј ског до га ђа ја). Али пра сли кар у пе ћи ни, ико но пи-
сац и ро ман ти чар има ју дру га чи је ци ље ве, не сли ка ње ствар но сти: код 
њих се ра ди о ма гиј ској сна зи пе ћин ског цр те жа, о ре ли ги о зном зна че-
њу цр кве не фре ске, о ро до љу би вој са др жи ни исто риј ског ро ма на.

Реализам — као умет нич ки пра вац на ста је он да ка да се вер но 
сли ка ње ствар но сти по ста вља као глав ни умет нич ки циљ.

ГраницеиГлавнеособинеепохереализма
Умет нич ка раз до бља не ма ју оштре и пре ци зне гра ни це. („У ко ли ко 

са ти по чи ње сред њи век?”) Са да се пи та ње ком пли ку је при су ством ре а-
ли стич ких цр та пре и по сле ре а ли зма као прав ца.

Ипак, гло бал но се мо же ре ћи да је ре а ли зам умет нич ки пра вац сре
динеидругеполовине19.века. (Али у ен гле ској књи жев но сти по чи-
ње ра ни је, по не где пак „ка сни” – па да у по след њу тре ћи ну 19. ве ка – и 
про те же се у 20. век.)

Заштосереализамјављабаштада?

Ро ман ти чар ско уда ља ва ње од ствар но сти до ве ло је до су жа ва ња 
про сто ра умет но сти, ко јој је пре ти ла опа сност да оста не без ика кве ве-
зе са жи во том.

Но љу де нај ви ше за ни ма оно што се у њи хо вом жи во ту до га ђа.
А жи вот љу ди је упра во по ста јао све ин те ре сант ни ји. Не баш леп и 

до бар, али за ни мљив.
Ни кад та квих мо гућ но сти!
У фе у дал ном дру штву све је би ло од ре ђе но са мим ро ђе њем чо ве ка, 

а мо гућ ност фан та стич ног успо на пру жа ла се са мо у при чи (и ту са мо 
нај мла ђем си ну). У гра ђан ском дру штву мо гућ ност фан та стич ног успо-
на по ста је ре ал на и мо гу ћа сва ком: ме ни и ком ши ји. (Уко ли ко ком ши ја 
по ста је ди рек тор фир ме а ја бан кар.)

Сред њо ве ков не ви те зо ве за ни ма ју мит ски ви те зо ви ко ји уби ја ју 
ажда ју и спа са ва ју ца ре ву кћер; за то сред њо ве ков ни ви те зо ви пи шу и 
чи та ју епо ве и ро ма не о мит ским ви те зо ви ма ко ји уби ја ју… итд.

Ро ман ти ча ре за ни ма ју ју на ци ко ји уби ја ју на ци о нал ног не при ја те-
ља; за то ро ман ти ча ри пи шу и чи та ју еп ске пе сме о ју на ци ма ко ји уби-
ја ју… итд.

Љу де гра ђан ског до ба за ни ма ју љу ди ко ји уби… ко ји по ста ју ди рек-
то ри фир ме и бан ка ри, па љу ди гра ђан ског до ба пи шу и чи та ју ро ма не 
о љу ди ма ко ји по ста ју ди рек то ри фир ме и бан ка ри. (Или не по ста ју, јер 
их спре ча ва ју спо соб ни ји и лу ка ви ји љу ди ко ји по ста ју… итд.)
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Књи жев ност ре а ли зма на ста је у оно до ба у ко јем је љу ди ма соп стве ни жи
вот по стао ин те ре сант ни ји од све та ма ште. на рав но, и ре а ли сти опи су ју из
ми шље не љу де и до га ђа је, али та кве ко ји су за ми сли ви у ре ал ном све ту. О 
не из ми шље ним не го ствар ним до га ђа ји ма и љу ди ма пи шу днев не но ви не. 
При се ти те се шта сте учи ли о умет нич кој стварностиификцији (уџ бе ник за 
9. раз ред, стр. 7–8).

Књижевнижанровиреализма
1. Опи си ва ње ре ал ног жи во та не зах те ва ве ли чан стве не, уз ви ше не 

и па те тич не те ме, за то књи жев ност ре а ли зма не ко ри сти уз ви ше-
не и па те тич не књи жев не фор ме (ре ци мо хим ну и оду). Во де ћи 
књи жев ни об лик ре а ли зма је проза. 

2. Као ло гич на фор ма за ре ал но при ка зи ва ње жи во та ну ди ла се при
чаоживотуљуди: би о граф ска фа бу ла у ко јој се при ка зу је жи вот 
ли ко ва. А по што се при ка зу ју та кви ли ко ви ко ји жи ве у ре ал ном 
све ту, сли ка њем њи хо вог жи во та до би ја се, у исти мах, и сли ка 
све та у ко јем ли ко ви жи ве.

3. Жи вот ли ко ва са сто ји се од ни за до га ђа ја. У де ли ма ре а ли зма ис-
при ча ни су до га ђа ји жи во та ли ко ва. За то је ре а ли зам пре вас ход-
но епскакњижевност, а од еп ских жан ро ва пре вла да ва ју ро ман 
и при по вет ка.

Шта је дефиниција и карактеристика еп ске књи жев ности?

4. Занимљиво је питање
лирске поезије у ре
ализму: на рав но, и у 
до ба ре а ли зма је би ло 
лир ских пе сни ка, но 
да ли су они би ли ре а-
ли сти, то је дру ги про-
блем.

Ја сно је да у сли кар ству 
по сто ји ре а ли зам. (По гле
дај те при ло же ну сли ку.)

Да ли по зна је те ре а ли с тич
ко де ло у му зи ци?

Та ко ђе је за ни мљи во пи та
ње ре а ли зма у ар хи тек ту
ри. Шта је ва ше ми шље ње 
о то ме? Камиј Коро: УспоменаизМортефонтена (1864)
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стилсКеособинереализма
1. Стил ре а ли зма је – ре а ли стич ки.1 У ре а ли стич ком сти лу из бе га ва 

се пре те ра на емо ци о нал ност, уве ли ча ва ње и па те тич ност. Те жи 
се ка верном (реалном)итачномописивању, не при стра сном 
при ка зи ва њу и објек тив ној ана ли зи. 

2. Сва ки но ви умет нич ки стил на ста је као ре ак ци ја на ра ни ји стил-
ски пра вац. Ре а ли замна сту па каонегацијаромантизма.

РО МАН ТИ ЗАМ

– при ка зи ва ње нео бич ног и 
изузетног

– уз ви шен, па те ти чан стил
– пре вла да ва ње ма ште
– при ка зи ва ње оно га што се не на-

ла зи у ствар но сти (ег зо тич но, 
ми стич но, фан та стич но)

РЕ А ЛИ ЗАМ

– при ка зи ва ње обич ног и 
типичног

– сми рен, уз др жан стил
– пре вла да ва ње за па жа ња
– при ка зи ва ње оно га што се на ла-

зи у ствар но сти (љу ди, жи  вот, 
сва ко дне ви ца)

се ти те се ра ни јих при ме ра за сме ну сти ло ва (сред њо ве ков на књи жев ност 
и ре не сан са, кла си ци зам и ро ман ти зам) и про ту ма чи те са др жај тих ра ни јих 
сме на.

За што до ла зи до сме не сти ло ва? За што се од ба цу је не што што је јед-
ном „па ли ло” и би ло до бро сви ма? Не мој мо за бо ра ви ти да је ро ман ти-
зам то ком јед ног чи та вог ве ка био по пу ла ран у це лој Евро пи, од Ен гле-
ске до Ру си је. За што је ипак сме њен?

Пре да љег чи та ња дај те свој од го вор на то пи та ње.

Умет нич ки сти ло виизлазеизмоде као стил жен ских ха љи на. Љу-
ди ма до са ди ра ни ји на чин пи са ња: и они ма ко ји чи та ју, и они ма ко ји 
пи шу. То је унутрашњезастаревањестилова: не мо же се и хи ља ди ти 
пут истимжаром на пи са ти да је на Ко со ву за до би је но цар ство не бе-
ско. Сва ки стил је жив и жи ва хан са мо до тле док из ње га зра чи енер ги ја 
оно га из че га је тај стил на стао.

Шта је из ра жа вао де се те рац, во де ћи стих срп ског ро ман ти зма?

Пе трар ка је пе вао из лич них по бу да, пе трар ки сти пе ва ју из књи жев-
них по бу да: сво ју љу бав из ра жа ва ју у го то вим ша бло ни ма, уста ље ним 
ком би на ци ја ма ре чи, ми ли он пу та по на вља ним епи те ти ма. Уме сто ку-
ва ња, под гре ва ју кон зер ву.  Дакле ка да умет ник уме сто емо ци ја ба ра та 
ша бло ни ма, ре зул тат по ста је слаб. (У спор ту ка же мо: игра ли су без мо-

1 Знаш ли колико је два плус два? – Знам. – Реци. – Два плус два.
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ти ва ци је.) За то, ка да не што иза ђе из мо де, обич но не тре ба жа ли ти за 
њим, јер ни је иза шло из мо де оно што је не ка да би ло до бро, не го оно 
што је – од то га – (п)оста ло: сла бо и ло ше.

маНиР— ме ха нич ко по на вља ње ка рак те ри стич ног стила не ког 
пи сца или умет нич ког прав ца и раз до бља.

Има ка да се опо на ша ње не ког 
сти ла ја вља као су штин ски ме тод 
не ког уметничког прав ца. Тако је 
било, ре ци мо, у кла си ци зму 18. ве-
ка, ка да су пе сни ци ко ри стили кла-
сич не (ан тич ке) ритмичке фор ме 
сти ха (на при мер хек са ме тар). То је, 
ме ђу тим, та да има ло не ку функ ци ју 
(по гле дај те у уџ бе ни ку за 10. раз ред 
на стр. 68–70).

наведите  још неки пример за 
свес но прихватање и опонашање 
стила и појединих изражајних 
средстава. (Примери не морају 
бити из књи жевности; размислите 
и о другим уметничким гранама.)

О ма ни ру го во римо он да ка да је 
опо на ша ње неког стила са мо по вр-
шно и тех нич ко, без не ког бит ног 
раз ло га.

Та ко је и ро ман ти зам за пао у фа-
зу ма ни ра и ни је ви ше из ра жа вао 
ни шта од оно га што су љу ди – та да! 
– осе ћа ли ва жним. И он да је на сту-
пио ре а ли зам.

Уста но ви те ко ја је од двеју при ло
же них сли ка ра ђе на у ро ман ти чар
ском а ко ја у ре а ли стич ком сти лу.

Опишите њихове глав не осо би не 
и раз ли ке.

Која је слика „боља”? (Размислите 
о томе зашто сам реч „боља” ста
вио у знакове навода.)

Каспар Давид Фридрих: Човекиженазагледани
уМесец (1830)

Гистав Курбе: Добардан,господинеКурбе! 
(1854)
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ЕВРОП сКи РЕАЛи ЗАМ

ГеоГрафсКаивременсКамапа
Сви умет нич ки прав ци има ју сво је „ме сто ро ђе ња”, свој ко рен и 

узрок: за што баштадаитамо по чи ње не што да се ра ђа и са зре ва.

Где је на ста ла ре не сан са и за што баш та мо?

Колевка–западноевропскиреализам

Ре а ли зам се ра ђа у западноевропскимземљама у ко ји ма се то ком 
18. ве ка од и гра ва ју велике духовнеидруштвенепромене услед ко-
јих се отва ра но ва епо ха у европ ској ци ви ли за ци ји.

За јед нич ку су шти ну тих ве ли ких про ме на пред ста вља рађањесве
стиочовековојдуховнојидруштвенојслободи. У ра ни јим ве ко ви-
ма вла да ло је убе ђе ње о дво стру кој од ре ђе но сти људ ске суд би не: сма-
тра ло се да је оби чан чо век под ре ђен 1. ви шим ду хов ним си ла ма и 2. 
ви шим дру штве ним ста ле жи ма. Са да то от па да, и јед но и дру го у исти 
мах: 1. про све ти тељ ство ис ти че иде ју све мо ћи људ ског ра зу ма, 2. гра-
ђан ске ре во лу ци је уки да ју дру штве ну не јед на кост1. Пред чо ве ком те 
епо хе отва ра ју се ве ли ке мо гућ но сти, али и ве ли ке опа сно сти (сва ко 
мо же да по стиг не све, али мо же и да оста не пра зних ру ку ако дру ги бу-
ду бр жи, ве шти ји, лу ка ви ји или непошт ени[ји]).

Жи вот је сло жен и ша рен, а све за ви си од нас, не од ви ших си ла.
Ди на ми ку све та по ја ча ва и не ви ђе ни раз вој на у ке и тех ни ке (глав на 

те ко ви на про све ти тељ ског ума и ра зу ма).
У том по крет ном, убр за ном и ком пли ко ва ном све ту чо век тре ба да 

чвр сто сто ји на но га ма и др жи свој жи вот у сво јим ру ка ма.
А та кав чо век је – са свим сво јим на ме ра ма и по ступ ци ма, хте њи ма 

и ком про ми си ма, ус пе си ма и по ра зи ма – ја ко за ни мљив. Он је ти пи чан 
ју нак за пад но е вроп ског ре а ли зма: чо век од ка ри је ре у но вом, гра ђан-
ском све ту.

Сликаунегативу–рускиреализам

А цар ској Ру си ји 19. ве ка не ма ве ли ких дру штве них про ме на и пре-
о кре та, шта ви ше, по сле не у спе шне ре во лу ци је де ка бри ста 1825. по ја-
ча ва се дик та ту ра. Ду хов на си ту а ци ја се та ко ђе раз ли ку је од за пад не. 
Де ка бри сти су за сту па ли за пад но е вроп ске („уво зне”) иде је про све ће но-
сти, па су оне, по ра зом де ка бри ста, та ко ђе до жи ве ле по раз.

1 Енглеска грађанска револуција 1640, француска грађанска револуција 1789.
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Ти ме се, с јед не стра не, отво рио про стор за кон зер ва тив не иде је: вра-
ћа ње ру ским на ци о нал ним тра ди ци ја ма и пра во сла вљу, и од ба ци ва ње 
све га што је по ре клом са За па да.

С дру ге стра не – али у до ди ру с прет хо дним – ја вља се иде ја ру ског 
„спа си тељ ства”, то јест месијанизма1. По том схва та њу, за пад но е вроп-
ски на ро ди су по шли по гре шним пу тем и за лу та ли у бес пу ћу ци ви ли-
за ци је, јер су на у ми ли да пре о бра зе дру штво и ма те ри јал ни свет, а не 
чо ве ка са мог. Ру си ји као „спа си те љи ци” при па да за да так да сво јим при-
ме ром по ка же пра ви пут, ко ји кроз ду хов ни пре о бра жај љу ди во ди у 
ста ње без гре шно сти, а ка да се то бу де оства ри ло, пре о бра зи ће се и дру-
штво и ма те ри јал ни свет.

Ти пи чан лик ру ског ре а ли зма је чо век ко ји по ку ша ва да оства ри свој 
ду хов ни пре о бра жај и да за сну је свој жи вот на осно ви до бро те и жр тво-
ва ња за дру ге љу де.

Упоредба

Ти пи чан лик за пад но е вроп ског ре а ли зма је чо век од ка ри је ре, ти пи-
чан лик ру ског ре а ли зма је чо век од ду хов ног пре о бра жа ја.

Ју на ци за пад но е вроп ских ре а ли стич ких ро ма на до жи вља ва ју успон 
на дру штве ној ле стви ци. Али па ра лел но с тим, мо рал но па да ју све ни-
же, јер у ин те ре су сво је ка ри је ре по сту па ју се бич но, ко ри сто љу би во, лу-
ка во, кат кад не са свим по ште но, а не устру ча ва ју се ни ма ни пу ла ци ја 
на иви ци не за ко ни то сти.

Ју на ци ру ских ре а ли стич ких ро ма на до жи вља ва ју успон на мо рал ној 
и ду хов ној ле стви ци, док па ра лел но с тим па да ју па и про па да ју на дру-
штве ној ле стви ци, по што све ви ше а на кра ју ко нач но од би ја ју да жи ве 
по пра ви ли ма и оби ча ји ма оног гре шног све та у ко јем је јед ној ма лој 
ма њи ни (плем ству) до зво ље но све, док ве ћи на (кме то ви) жи ви у пот-
пу ној обес пра вље но сти.

У за пад но е вроп ском ре а ли зму на гла сак па да на дру штве ну ди мен-
зи ју при ка за ног све та, у ру ском ре а ли зму на гла сак па да на мо рал ну 
стра ну при ка за ног све та. Али у првом плану свакако стоје ли ко ви. То је 
оно што ре а ли стич ком ро ма ну – по ред за ни мљи ве рад ње – да је пра ву 
сна гу и за ни мљи вост.

Европскахронологија

Ре а ли зам се ја вља пр во у ен гле ској књи жев но сти: у ро ма ни ма пи са-
ним сре ди ном 18. ве ка (око и по сле 1750). У фран цу ској књи жев но сти 
ре а ли зам на сту па 1840-их го ди на. У ру ској књи жев но сти ре а ли зам по-
чи ње та ко ђе сре ди ном 19. ве ка, али сво ја вр хун ска де ла да је у дру гој 
по ло ви ни то га сто ле ћа.

1 Месијанизам – од Месија = Спаситељ.
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Ен ГЛЕ сКи РЕ А Ли ЗАМ
РЕАЛисТи 18. ВЕКА

хенрифилДинГ
(1707–1754)

У ро ма ну ТомЏонс Фил динг је 
ис при чао успе шан жи вот јед ног 
на хо да. Ње го ва суд би на је пра ви 
сим бол, ма да је ње гов жи вот ис-
при чан са свим ре а ли стич ки.

„ТОМ ЏОнс”
(1749)

По ро ђе њу ни ко и ни шта, Том 
Џонс по ста је не ко и не што. Ни је 
ва жно по ре кло, ва жне су спо соб-
но сти. Сво јим ро ђе њем Том Џонс 
ни је пред о дре ђен да бу де сре-
ћан у жи во ту; на су прот: у свом 
де тињ ству до жи вља ва са мо не-
прав де и по ни же ња у по ро ди ци 
ко ја га је усво ји ла.

Али за хва љу ју ћи сво јим спо-
соб но сти ма – ме ђу ко ји ма се ис-

ти че спо соб ност осва ја ња жен ских сим па ти ја – Том Џонс из би ја из за-
пећ ка и по сти же успе хе у оном све ту ко јем, по ро ђе њу, ни је при па дао.  
Ства ра њем та квог ју на ка, Фил дин гов ро ман је пре те ча це лог за пад но-
е вроп ског ре а ли зма. Но Фил динг је такође имао свог прет ход ни ка. (А 
ви де ће мо да ни тај ни је био гром из ве дрог не ба.)

Претечапретече–Дефо:„Робинсон”

Три де сет го ди на пре Фил дин га, ен гле ски пи сац Данијел Дефо 
(1660–1731) на пи сао је ро ман РобинсонКрузо (1719), ко ји спа да ме ђу 
нај по зна ти ја де ла свет ске књи жев но сти: пре ве ден је на све је зи ке и об-
ја вљи ван у скра ће ним вер зи ја ма за омла ди ну и илу стро ван за де цу, на 
осно ву ње га сни мљен је филм, са чи њен стрип и ди ја филм.
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Погледајте приложене илустрације и сетите се неких епизода из Ро бинсонове 
биографије. Шта је епизода?

Ро манРобинсонКрузоспа да у ред та квих вр ло по зна тих оства ре ња 
као што су Одисеја и ДонКихот. А та ко ђе као Оди сеј и дон Ки хот, и Ро-
бин сон је сим бол не ких оп штих људ ских осо би на и ти пич них суд би на.

Шта значи када кажемо да неко „живи као Робинсон”? Каква вам друга зна
чења падају на памет у вези с Робинсоном и његовом судбином?

По сле бро до ло ма, мор нар Ро бин сон до спе ва на пу сто остр во где се 
сам, без сред ста ва, го ди на ма бо ри с при ро дом за свој оп ста нак: по ди же 
ко ли бу и ства ра нео п ход не усло ве за пре жи вља ва ње; сво је руч но из гра-
ђу је, у ма лом, мо дел (мо дел чић) ци ви ли за ци је.

При чом о мор на ру на пу стом остр ву пи сац нам су ге ри ше те зу да 
чо век – по мо ћу сво га ума и сна ла жљи во сти – мо же да са вла да све те-
шкоће.

1. Ко ји фи ло зоф ски пра вац пре по зна је те у са др жи ни ро ма на?
2. Ко ји ан тич ки књи жев ни ли к има сличности с Ро бин со ном у погледу до ви
т љи во сти и успе ха?

ПаралелаРобинсон–ТомЏонс

По пут Ро бин со на, и Том Џонс са вла да ва пре пре ке и по сти же успех. И 
је дан и дру ги кре ћу са ну ле: Ро бин сон са ци ви ли за циј ске, Том Џонс са 
дру штве не. Ро бин сон се бо ри са еле мен ти ма, Том Џонс се но си са људ-
ским од но си ма. Ро бин со но ва при ча је из у зет на (чуд на, нео бич на), Џон-
со ва при ча је при лич но сва ко днев на (ла ко за ми сли ва у сва ко днев ном 
жи во ту). Ро бин со но ва при ча је па ра бо ла, Џон со ва при ча је ре а ли зам.

Шта је па ра бо ла? (По моћ: Новизавет.)

Авантуристичкаибиографскаприча

Сво јом при чом о бро до ло му и жи во ту на пу стом остр ву, ро ман о Ро-
бин со ну спа да ме ђу аван ту ри стич ке ро ма не.

Малочас сам рекао да је роман „Робинсон Кру зо” парабола. сада кажем да је то 
авантуристичкироман. Брбљам којешта? (Ап рорпо: шта је „авантуристички 
ро ман”?)

Ро ман ТомЏонс та ко ђе има осо би не аван ту ри стич ког ро ма на: на сво-
ме пу ту од ни че га до успе ха, ју нак про ла зи кроз раз не аван ту ре.

Али ТомЏонс је исто вре ме но и би о граф ски ро ман, јер у ње му упо-
зна је мо жи вот (жи во то пис) глав ног ју на ка. То је кич ма струк ту ре овог 
ро ма на.
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Да ли има ту не ке про тив реч но-
сти? Да ли је тач но да је дан аван-
ту ри стич ки ро ман мо же да бу де 
истовремено и би о граф ски?

Што да не? – ка за ће мо из цу га. 
(Као ја, в. два па су са ви ше.) Ако је 
не чи ји жи вот био пун аван ту ра, 
он да опис ње го вог жи во та (био/
гра фи ја) и не мо же да бу де дру го 
не го аван ту ри стич ки би о граф ски 
ро ман.

У ре ду. (Та ко је.) Али по кла па-
ње не мо ра да бу де пот пу но: не ки 
аван ту ри стич ки би о граф ски ро ма-
ни су ви ше аван ту ри стич ки а ма ње 
би о граф ски, дру ги обр ну то (то не-
ћу на пи са ти, скуп је па пир).

О Ро бин со но вом де тињ ству и 
ње го вој мла до сти са зна је мо вр ло 
ма ло и са мо ре тро спек тив но (по-
глед уна зад: при по ве дач ки ре тро-
ви зор): ју на ко ва мла дост ни је део 
рад ње овог (аван ту ри стич ког) ро-
ма на о бро до ло му и остр ву.

За раз ли ку од то га, у ро ма ну 
ТомЏонс око сни цу рад ње пред ста-
вља де таљ но при ка зи ва ње жи вот-
ног пу та глав ног ју на ка од де тињ-
ства до тре нут ка ка да га пи сац на-
пу шта.

ДонКихотиТомЏонс

Док Кихот је био пра ви аван-
ту ри стич ки ро ман; у ње му је број 

аван ту ра про из во љан, рад ња је низ епи зо да. РобинсонКрузо је аван ту-
ри стич ки ро ман с би о граф ским еле мен ти ма; у ње му се фо ку си ра на је-
дан део жи во та глав ног ју на ка.

ТомЏонс је већ пре све га би о граф ски ро ман, али с еле мен ти ма аван-
ту ри стич ког ро ма на; у ње му до ми ни ра при ча о жи во ту глав ног ју на ка, 
а тај жи вот је ис пу њен аван ту ра ма. Али на гла сак је овде већ на при ка-
зи ва њу жи во та јед ног чо ве ка, а у то ме се, као у не ком огле да лу, ви ди и 
онај свет у ко јем је тај чо век жи вео.

Енглески глумац Алберт Фини као Том Џонс 
у филму (1963) снимљеном по Филдинговом 
роману
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лоренсстерн
(1713–1768)

– Да? Па то је су пер! Тре ба са мо да ис при-
чам не чи ји жи вот па ћу и ја би ти ре а лист! 
С по ла му ке, бра те! Ево: тип се ро дио вр ло 
млад… че кај, то је глу пост…

– Ни је са мо глу пост не го ни је ни тач но.
– За што ни је тач но? Зар се тип ро дио 

стар?
– То ја не знам, ра ди се о твом ју на ку. 

Али ни си нам ре као ка ко се тип ро дио, и 
за што, ка пи раш…

– Не баш…
– Па ко су му би ли ро ди те љи, ка ко су 

они ро ђе ни, ко су би ли њи хо ви ро ди те-
љи… и та ко да ље. Ако хо ћеш да бу деш ре-
а лист, мо раш све ре дом, ре ал но, баш као у 
ствар но сти.

– Он да ћу по ши зи ти. И ја, и они ко ји ме 
бу ду чи та ли.

– Не бри ни: ни ко не ће хте ти да чи та тво-
је иди о ти зме.

Пародијабиографскогромана

При зна јем, прет ход ни раз го вор ни је са свим мо ја из ми шљо ти на: то 
је са же та ин фор ма ци ја а до не кле и оце на јед ног ја ко за ни мљи вог ен-
гле ског ро ма на, на пи са ног тач но де сет го ди на по сле Фил дин го вог де-
ла ТомЏонс. Аутор де ла је Ло ренс Стерн, а на слов ро ма на је Тристрам
Шенди: име глав ног ју на ка, као код Фил дин га.

„ТРи сТРАМ ШЕн Ди” 
(1759–1767)

Слич ност с Фил дин го вим де лом са сто ји се у основ ној би о граф ској 
струк ту ри: као у ро ма ну ТомЏонс, и у ро ма ну ТристрамШенди ис при-
чан је жи вот глав ног ју на ка.

Од но сно… ТристрамШенди је пародијабиографскогромана.

ПаРОДиЈа—(од грч ке ре чи ко ја зна чи „су прот на пе сма”) ду хо ви
то, по дру гљи во по дра жа ва ње не ког књи жев ног де ла или сти ла.
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Ов де говори при по ве дач у пр вом ли цу јед ни не: при по ве дач је исто-
ве тан с глав ним ју на ком, ко ји нам при ча свој жи вот.

По мо ћу ју на ка/при по ве да ча, пи сац нам у овој за ма шној ро ман чу ги 
од 800 стра ни ца до ка зу је – и показује! – да је пра ви би о граф ски ро ман: 
фи зич ка не мо гућ ност.

Чи тај мо и ве руј мо сво јим очи ма (или ме ни): при по ве дач још ни на 
три сто тој стра ни ци ни је сти гао да нам ис при ча – сво је ро ђе ње! А упи-
ње се из пет них жи ла: већ је на пр вој стра ни ци хтео да оба ви тај за да так 
и да поч не при чу ка ко тре ба: од сво га ро ђе ња, али за пео је код да ту ма; 
хтео је да ка же тач но и ре а ли стич ки вре ме свог ро ђе ња, но уви део је да 
по во дом то га тре ба да нам са оп шти оно што тре ба да зна мо о њи хо вом 
по ро дич ном ча сов ни ку ко ји је ку цао у тре нут ку ње го вог ро ђе ња. Али 
тај исти ча сов ник ку цао је и у ра зним дру гим тре ну ци ма, на при мер у 
тре нут ку ка да су ју на ко ви ро ди те љи пред у зи ма ли пр ве ко ра ке у ин те-
ре су ју на ко вог бу ду ћег ро ђе ња. И та ко да ље!

Ни чег не ма што не ма сво ју при чу, а те бес крај но раз гра на те при че 
за тр па ва ју ону глав ну би о граф ску, па и ње ног при по ве да ча. Јер на пре-
до ва њем (?) при че, при по ве дач мо ра да нам при ча и о са мом то ку при-
по ве да ња (јер је и то део ње го вог жи во та о ко јем нам при ча). Та ко у 
јед ном тре нут ку схва та да је за пао у за ча ра ни круг: што ви ше при ча, то 
ма ње шан се има да до крај чи при чу, јер сво јим при по ве да њем не пре ста-
но умно жа ва ма те ри јал ко ји тре ба да нам ис при ча.

Ово је је дан од нај ин те ре сант ни јих и нај до сад ни јих ро ма на на све ту. 
Но сва ка ко спада међу нај сме ли је књи жев-

не по ду хва те. У вре ме ка да су сви 
на ва ли ли да пи шу у ша бло ну 

би о граф ског ре а ли стич ког 
ро ма на, Стерн је одо лео 

мо ди и на пи сао па ро-
ди ју то га ша бло на.

Већ знате је дан свет ски ро
ман који је настао као па  ро
ди ја јед ног – својевремено 
помодног – ша бло на. Ко ји 
је тај ро ман?

За у зми те став (ма кар на 
осно ву ов де да тих ин фор
ма ци ја) о стер но вом ро
ма ну (да ли вам се допада 
ње гова основна идеја), и 
упо ре ди те га с не ким дру
гим ро ма ни ма.

Форд Медокс Браун: Рад (1852–1865); типична слика енглеског 
сликарског реализма; мајстор је радио на слици тринаест година
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Ен ГЛЕ сКи РЕ А Ли сТи 19. ВЕ КА

ДиКенс,теКери
У де ли ма Фил дин га и Стер на, Ен гле зи су има ли ре а ли зам пре не го 

што је тај пра вац бук нуо као ши рок европ ски по крет.
У до ба по кре та ре а ли зма ен гле ска књи жев ност опет да је зна чај не 

пи сце.
ЧарлсДикенс (1812–1870) на пи сао је ху мо ри стич ки ро ман КлубПи

квик, и вр ло по зна те и по пу лар не ро ма не ОливерТвист и ДевидКопер
филд. У њима успешно формира ликове деце и младих људи.  Те мат ски 
круг ен гле ског ре а ли зма Ди кенс про ши ру је при ка зи ва њем жи во та си-
ро ма шних сло је ва пред гра ђа Лон до на.

Ви ли јам Текери (1811–1863) на пи сао је ро ман Вашар таштине 
(1847–1848) чи ја глав на ју на ки ња Бе ки Шарп пред ста вља жен ску вер-
зи ју ти пич ног ју на ка за пад но е вроп ског реализма (Том Џонс у жен ском 
из да њу), а кроз ње ну суд би ну при ка за но је ен гле ско дру штво с ти пич-
ним ли ко ви ма из ра зних обла сти жи во та.

Покушајте замислити људске осо
би не оне жене коју представља 
глу мица на слици. Ако нисте (још) 
читали роман и гледали филм, 
игра може бити посебно за
нимљива (наравно тек онда ако 
посл епрочитате роман или по
гледате филм и проверите да ли 
сте добро „снимили” женску на 
ос нову фотографије).

Једно је сигурно: овде видите 
једну отмену даму. Погледајте 
са да поново сли ку на претходној 
страници. на њој видите „згус ну
ту” слику (визуелни резиме) гра
ђанског дру штва и живота људи 
средином 19. века.

Пронађите на слици 1) разне за на
те, 2) дру ш т вене ти пове, 3) разне 
људске на рави, 4) нараштаје, 5) 
карактеристичне згра де и пре
деле. слика је на први поглед јако 
реалистичка. Погледајте мало 
бо ље; да ли је уистину таква?

Глумица Рис Витерспун као Беки Шарп у филму 
Вашарташтине (2004)
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ФРАн цУ сКи РЕ А Ли ЗАМ

стенДал1

(1783–1842)

„цР ВЕ нО и цР нО”
(1830)

У његовом нај по зна ти јем ро ма-
ну Црвено и црно рад ња се од и гра ва 
1820-их го ди на у Фран цу ској, а глав ни 
ток до га ђа ја пред ста вља при ча о по-
ку ша ји ма ам би ци о зног глав ног ју на ка 
– зо ве се Жи ли јен Со рел – ко ји же ли 
да оства ри успех у жи во ту. Жи ли јен се 
опре де љу је за све ште нич ки по зив. Ка 
бо гат ству и угле ду, ме ђу тим, во ди и 
пут пре ко љу бав них ве за и бра ка. Ов-
де се у ре а ли стич ки за сно ва ну при чу 
упли ће ро ман ти чар ска љу бав на фа бу-
ла с тра гич ним за вр шет ком. (Чув ши 
за Жи ли је нов брач ни план с ћер ком 

јед ног мар ки за, Жи ли је но ва бив ша љу бав ни ца, су пру га јед ног гра до на-
чел ни ка, оба ве шта ва мар ки за о сво јој не ка да шњој ве зи с Жи ли је ном и 
пред ста вља га као чо ве ка ко ји ко ри сти же не за ка ри је ру. Ти ме је пла ни-
ра ни брак тор пе ди ран, Жи ли јен посегне да уби је сво ју бив шу љу бав ни-
цу, али је са мо ра ња ва, те би ва осу ђен на смрт. Мар ки зо ва кћи са хра њу је 
Жи ли је но ву гла ву, а гра до на чел ни ко ва су пру га уми ре од ту ге за сво јим 
бив шим љу бав ни ком.)

Због на чи на раз ви ја ња љу бав не рад ње и тра гич ног рас пле та, овај 
ро ман има ја ке ро ман ти чар ске цр те, па се Стен дал че сто на зи ва са мо 
пре те чом ре а ли зма. То још ви ше ва жи за ње гов ро ман Пармскикарту
зијанскимананстир (1839).

Оба ро ма на имају фил мску адаптацију. По ку шај те да их по гле да те. Љу би
тељи филмова са уз бу дљи вом рад њом не ће по гре ши ти.

1 Право име Мари-Анри Бејл. Књижевно име „Стендал” узео је према имену једног 
не мач ког градића.




