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КА ЧИ ТА ЊУ СНА И  
СНО ВИД НОГ У ДЕ ЛИ МА  

СТЕ ВА НА ПЕ ШИ ЋА
КЊИ ЖЕВ НОСТ КАО  
СНО ВО СЛА ГА ЊЕ

Сажетак: Освр том на не ко ли ко при ме ра из Пе ши ће вих пу то пи са, 
при по ве да ка, по е зи је, драм ских де ла и ко ма да за лут кар ски те а
тар у ко ји ма се сан по ја вљу је на раз ли чи те на чи не и у раз ли чи тим 
функ ци ја ма (као екс пли цит но од ре ђе но ис ку ство, мо тив, текст у 
тек сту, део тек сту ал не струк ту ре или као це ло ви то књи жев но 
де ло, као дис курс ко јим се об ли ку ју ау то ро ви ис ка зи о књи жев но
сти, о се би и дру го ме, те као књи жев но сред ство ко јим се ира ци о
нал но, фан та стич но, над ре ал но, чу де сно и оне о би че но из ди жу на 
по зи ци ју до ми нант ног ства ра лач ког по ступ ка), на сто ји се по твр
ди ти став да ис тра жи ва ње они рич ког у срп ској књи жев но сти с 
раз ло гом мо ра за др жа ти по глед на опу су овог ау то ра.

Кључне речи: Сте ван Пе шић, сан, сно вид но, књи жев ност,  
по е ти ка

У аналитичком пољу заокупљеном истраживањем сна и
сновидногусрпскојкњижевностипосебноместоприпада,
илибибаремморалоприпадатиСтевануПешићу.Незбог
тогашто је онимакоји су гапознавалиодаваоутисакчо
векакојије„ходаоусвомсну”,1већзатоштојецеоњегов

1 Растегорац,И.(1994)СтеванПешић–ходачусну.Пледоајезановочи
тање „Месечеве енциклопедије“,Књи жев не но ви не, год. 46, бр. 897,
стр.8.
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опус сведочанствоодоследномкњижевномварирањумо
дусаифункцијаониричког.Оносеможепратитиодпрве
Пешићевепесничкекњиге(Ме се че ва ен ци кло пе ди ја,1965),
прекопутописаиромана(Кат ман ду,1982;Све тло остр во,
1984;Са рат и Ви пу ли,1984;Ти бе тан ци,1988),приповедака
сабранихуДо пи си ва њу са Бо гом (1991),драмаитекстова
залуткарскитеатар,доделакојасусепојавилапостхумно
(Пут у Ра џа стан,1997;Ве ли ка књи га,2002–2010;Дуд у Ко
ви љу,2015).УтомсмислунасловчланкаСрбољубаСтанко
вића„Санпосан,Пешић”нијесамоизразљудске,надасве
пријатељскеипрофесионалнеосетљивостизаоногакојије
„натерао” заљубљеникелуткарствада„упловеу једнуно
вудраматургијумутнихпоетскихасоцијацијаипрозрачних
слутњи, драматургију чуда и чудеса, драматургију дечјег
сна,драматургијуапсолутневереускривениживотунутар
мртвематерије“.2Поменутинасловједнајеоднајтачнијих
сублимацијаПешићевогкњижевногделауопште.

Будућа опсежна ишчитавања оваквог кова разматраћеПе
шићевотематизовањетзв.причесна,санкаокњижевнимо
тив и књижевно средство, као граматику и енергију књи
жевнеконструкције.Загледаћеуместанакојимасеснови
налазе – јер она никада нису „произвољна, случајна или
безначајна”.3 Бавиће се литерарним транспоновањем оног
„стварањасвијета”и„измишљањаприча”којесвакогснева
чачиненарочитимаутором.4Тумачићењеговетекстовекао
записеправих,ноћнихснова(исновекаотекстове),алии
његовасањањаубудномстању,мноштвоискуставаблиских
визији,халуцинацијиилифантазмагорији,потомионакоја
јеназивао„виђења”акојанеприпадајудословцениједној
однаведенихкатегорија.Расветљаваћестатусиулогусвих
тих модулација оне стра не ја ве у појединим жанровима,
усусретањусаламентним,хуморним,гротескним,фанта
стичниминадреалним, у ауторовом говору о смртии бе
смртности,свомитуђем,интимномијавном,окосмичком,
онтолошком,антрополошком,културолошкомидентитету.

Засебанистраживачкиаспектсвакакоћебитиицитатнере
лације којеПешићевамисаона и стваралачка посвећеност
сновима успоставља према древним текстовима древних
цивилизација,езотеричној,окултној,религијској,научноји
философскојлитератури,тепремасвемуштосуоснувла
ститим деломисказалиНовалис (Friedrich vonHardenberg

2 Stanković,S.(1994)Sanposan,Pešić,Lu dus,god.3,br.19,str.9.
3 Жижовић,О.(2012)Проблеммогућностииоправданоститумачењали

терарнихснова,Књи жев на исто ри ја,бр.147,стр.464.
4 Fromm, E. (1970) Za bo ra vlje ni je zik, prevod Hrvoje Lisinski, Zagreb:

Maticahrvatska,str.12–13.
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Novalis), Керол (Lewis Carroll), Андерсен (Hans Christian
Andersen),Рембо(ArthurRimbaud),ДеКвинси(Thomasde
Quinceu), Нервал (Gérard de Nerval), Метерлинк (Maurice
Maeterlinck)имногидругисакојимаје,наовајилионајна
чин,биоудослуху.ИкадасеизузмудоказиоПешићевој
начитаности(истваралачкомрекреирањупрочитаног),па
идоказио(не)оригиналностпојединихсновиђењаиидеја,
таквикомпаративистичкизахватијаснијећегапредставити
увероватнонајдужемнизукојиукњижевностиспајапретке
ипотомке.

Некабудућастудијапозабавићесе,такође,делимакојасве
дочедајезаСтеванаПешићасанбиоједанодобликакојим
је проговарао о сопственом разумевању књижевне умет
ностиипозвањауметника који се, колико залудно толико
инеизбежнотрудидакњижевноделоотелотворикаоглас
саонестранесвести.Одсвегаштоутомсмислујестепри
влачноподсећасесамонаприповетку„МеханичкиПегаз”
изДописи ва ња са Бо гом.Проблематизујућипесничкидар
измеђуексклузивитетаодабранихисвојствасвакогчовека,
потомисампроцесписањаидејомомашиникаосупститу
цијиљудскогпесничкогчина,узавршномделуПешићпи
шеоДрагољубуВерначком,песникуиконструктору„мор
феограма”.Апаратноћустојикрајњеговепостељеипреко
„Аурелијинеруке”–златнежицепостављененаслепоочни
цуспавача–бележислике,речиизвуковеизснова,дабиих
ВерначкиузпомоћшифрарникаиРеч ни ка сно вапреводиоу
поезију,таквудасе„јављалаједномувеку”.Но,кадаједног
летњегданаВерначкизаспиподдрветом,далекоодкућеи
„Аурелије”,сањаће„најчудеснијисан”: 

Ви део је оно што су пе сни ци од у век тек на слу ћи ва ли, али 
да ље од слут ње ни су мо гли. У сну је гле дао Ства ра ње 
Све та, и знао је ко је чо век, за што жи ви и за што уми ре. 
Био је не из мер но сре ћан и ра до стан; то осе ћа ње из ви
ра ло је из ње га. Јер он је био то Ства ра ње и, ујед но, по
сма трач све га: цр на тач ка из ко је по ти че бес крај. Јед ног 
тре нут ка угле дао је ово: ње го ва ло ба ња по че да се отва
ра као плод ко ји је са зрео. Из ње су, по пут екс пло зи је, пр
ска ле ми слизве зде и на се ља ва ле та му и пра зни ну. Из сва
ке ми слизве зде ро ди ло се јед но сун це, из сва ког сун ца по 
јед но не бо. Та ко је на ста ла ва си о на.5

СвеосталоуживотуПешићевогјунакабилојеупорнопризи
вањесневаног:„свакибели,чистлистхартијепредстављао

5Pešić,S.(2013)Do pi si va nje sa Bo gom,Beograd:Dereta;NoviSad:Gradska
bibliotekauNovomSadu,str.66–69.
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језањегановоочајањеиновунаду.”6Мистичнопоимање
поезијенијеновинаиПешићјеблизакискуствусвихкојису
уснувиделикоренпесништва,аустварањупоезијеоблик
сновослагања.Само,поистоветитиставједногфикционал
ногјунакасаауторовиммишљењемиосећањем,билобиу
најмањемнеопрезно.Но,кадасеимаувидуПешићевопус,
нитиjекосмогонијскисанВерначког,нитијенаизгледпара
доксалнообједињавањеповерењаинеповерењаумоћкњи
жевностидасновидноуобличи,уистинуизузетак.

Каопутникипутописацнаистиначиндоживљаваојесвет
којијепоходио,светсакојимсејезикзнакнепрестаноогле
да,суочаваиодмеравапотврђујућисеикаојединиикаоне
достатнимедијумзаизрицањедоживљеног.Таконидетаљ
даКатмандусамореч„сан”можеописати,„алисан,тосу
сликеиосећањаинемогусепренети”,7нијенапрвојстра
нициистоименогпутописадабиобавиоулогуфигуратив
ногсажимањаауторовефасцинацијепределима,грађевина
ма,људимаиидејамаегзотичнихлокација,нидабимисти
фиковаопобројано,панидабибиосмишљенаодступница
одевентуалногнеуспехакњигекоју ствара.То је једнаод
многихсроднихформулацијакојимајеисказиваосуштину
свогосећањаиосећајанематеријалнеесенцијеАзијекроз
којусекретао„прелазећиизједногснаудруги”испозна
вајући„дабуђењанема”.8Елементиснајесунужностпри
поведањазаауторакоје јебио„свестандаупричиодру
гомувекнештобитноизмиче,даувекпостојинесавладиви
вишак”.9 Због заљубљеничког односа према том „вишку”
Катмандусесвевишеудаљаваодевропскомокуатрактивне
туристичкедестинацијеисубкултурнограјаукојисехрли
лошездесетихиседамдесетихгодина20.века,асвевише
ближиједномодПешићевихемоционалнихидуховнихчво
ришта.Истовремено,идентификовањепутописакаожанра
непосреднијенагињекагледиштимакојауњемувидетип
аутобиографске прозе и исповедног разоткривања писца.
Како због наглашене рефлексивности којом аутор креира
властитиодноспремавиђеном(исебекаоиндивидуу),тако
избогнајопштијесхваћенесновиднеоптикеукојојсевиђе
нопрелама,асвакакоизбог„колекције”књижевноумиве
нихибрижљивопозициониранихсновакаонарочитогниза

6 Исто,стр.69.
7 Pešić,S.(1982)Kat man du,Beograd:Prosveta,str.7.
8 Пешић,С.(1984)Све тло остр во,НовиСад:Матицасрпска,стр.212.
9 Гвозден, В. (2013) „Катманду” или кабинет чудеса Стевана Пешића,

Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. Збор ник ра до ва са струч ног ску па одр
жа ног у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. го ди не,
НовиСад:ГрадскабиблиотекауНовомСаду,стр.19–20.



310

СНЕЖАНА ШАРАНЧИЋ ЧУТУРА

„текстоваутексту”,10Кат ман ду,башкаоиСве тло остр во,
читасекаопутописо„унутарњемпутовањусубјекта”.11

ЗамашанпосаостојиипредстудијомкојаћесебавитиПе
шићевимлитерарнимговорењимаонесаницамаитонерет
конаначинкојиихпостављанаразмеђеужасаодслутњеда
јевечноступравотрајномучењенемогућношћудасескло
пеочиисрећејерсузначилеповратаксеби„онаквомкакав
требадасампосвојојнебескојслици”.12Ипак,какопревагу
односеделаповезанасаподавањем„свакидашњемисвако
ноћноммиту”,13тујеинајвећиизазовтумачењу.Различити
пооблику,емоцији,функцији,посамосталностиилиукло
пљеностиуширилитерарниконтекст,по томенуделисе
каосопствениили„сопствени”,фиктивниили„фиктивни”,
потомејесулигротескни,језовити,елегични,сентиментал
ни,пророчки,имајулиилинемајубилокакаввидауторског
„објашњења”–Пешићевитекстовисновичекајутемељиту
типолошкуанализу.

ИмаихуКат ман дуу:уједномсепео„лествицамаодсветло
сти”којима„људиидугоре,анђелисилазедоле”исхватао
„дајеоноштосматрамонебомзаправоогледалоземље”;14у
другомјестранацкојибежиодпрогонитеља–људскихли
цанасвемуиусвему,назидовима,птицама,капимаводе,
дрвећу,лишћу,„милијарделицаизсвихепохаисвихраса”
којамупадајунадланипретварајусеупепеодокветарсве
неподигнеувисину;15утрећемјеса мац усред све ми ра,у
светубеззвезда,људи,биљака,животиња,уком„немажи
вота,алинеманисмрти”,укомпостојисамовечнатишина
итама,јединаинеуништива...16ИмаихиуСве тлом остр ву,
амеђунајдубљепроживљенимсастановиштанараторовог
сведочењајесуови:

Два сна до шла су као опо ме на. У пр вом сну на шао сам се 
код ку ће, у за ви ча ју. Би ла је не де ља, вре ме руч ка и по ро
ди ца на оку пу. Све тло је ка ко са мо мо же би ти у не де љу, 
ле ти. Чу ла су се ма на стир ска зво на; то пло је, си гур ност 
и сре ћа. Цео сан је био та крат ка сли ка, ствар на до бо ла: 

10Lachmann,R.Književni sankao tekstu tekstu,u:Pro sto ri sno va: oni rič
ko kao po e to loš ki i an tro po loš ki pro blem,uredileBenčić,Ž.iFališevac,D.
(2012),Zagreb:Disput,str.17.

11Гвозден,В.нав,дело,стр.19–20.
12Пешић,С.(1984)нав.дело,стр.115.
13Broh, H. (1979) Pe sniš tvo i sa zna nje. Ese ji, preveo Janković, S., Niš:

Gradina,str.198.
14PešićS.(1982)нав.дело,стр.12.
15Исто,стр.100.
16Исто.
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дав но иш че зло де тињ ство. Ни ка квих до га ђа ја ни ре чи, и 
он да на гло бу ђе ње. И у дру гом сну на шао сам се на се лу. 
До ба је же тве и ми жа ње мо жи то. Ту је це ла по ро ди ца, 
не ви дим све, али знам да су ту и ми ран сам. Отац ко си; 
ње га ја сно ви дим. Је ди но што је нео бич но је сте ве ли чи на 
њи ве; не ма јој кра ја, а и ве ћи је сјај злат ног са де ну тог 
сно пља и не по жње ве ног жи та. То пло ми је на ср цу и у 
ду ши док то гле дам. И тај сан је био са мо сли ка, без ре
чи и до га ђа ја; исе чак да ле ког све та. Од оба та сна сам 
пла као. Чи ни ло ми се да ви ше ни ка да не ћу мо ћи да се вра
тим у свој свет, ни ти ћу ика да ви де ти не ког од сво јих 
нај бли жих. Имао сам осе ћа ње да је смрт као и ти сно
ви: се ћа ње на жи вот, ја ко и ве чи то, и не мо гућ ност да се 
вра тиш у ње га.17

РазмишљањеоњиховојфункцијиуструктуирањуСве тлог 
остр ва немамного препрека: дати сновинајављују скори
свршетакпутовања(ипутописа)пабисењиховаулогадала
свестинаемоционалнонабијенмотивскизамајацкојипо
крећенановпут–повратаккући.Но,улоганаведенихснова
бивасложенијакадасеишчитајукаосуочавањесапретњом
заборава („Догађало се да се данимане сетимкуће, зави
чаја,пријатеља;мојсвет јеовдетонуоудубине,нестајао.
Почеосамдазаборављамилицанајближих”).18Тајепрет
ња,истина,ствартренутака,алитаквихдауинтерпретацију
нужноуводеипромишљањеораслојеностифеноменазна
ног као идентитет.Магнетична сила укорењености (и као
боравкана једномместуикаонеодвајањаодпородице)и
магнетична сила даљина (путовања, одвајања) сусрећу се
у наведеном сегменту иПешића као путника / путописца
изнова уобличују као трагаоца за нечимшто је из корена
супротно хедонистичкотуристичком авантуризму. Пешић
јепутоваоиопутовањимаписаонебилиизрекаовластиту
философију толеранције, и то „нефалсификоване толеран
ције”каоразумевања,саосећањаиљубавипремасвемушто
јеодњегаразличитоинебилинашао„излазизисторијског
кошмара”19идруштвакоје се „поистовећује са тиранским
ритуалима”.20Узказано,делуједау свемутомепостојии
ауторовапотребадаистражисебекаоho mo vi a torиho mo 
intra do mi ni um.Идејузавичајностиисопственеприпадно
стизавичајуПешићјестваралачкиформулисаоподједнако

17Пешић,С.(1984),нав.дело,стр.211–212.
18Исто,стр.212.
19Басара, С. (1985)Фактографија и фантазмагорија,Књи жев не но ви не,

год.36,бр.697,стр.9.
20Великић,Д.(1991)Исповестчовекакомеседогодиочитавсвет,Нин,бр.

2124(30.1.1991),стр.44.
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удифузномраспрскавањупомапитуђег,другог,другачијег
изгушњавањууједнугеографскутачку,управопросторко
јимсе„пуненашепрвеперцепције”,којимсетелоисвест
првипут„укључујуусвијет”истапајусњим,адочијегсе
пуногразумевањаобичнодолази„ураздобљимаилитрену
цимакадаживотикултуразавршавајунекиодсвојихраз
војнихциклуса”.21Уритмутадвапориванасталајеједин
ственасликасветаПешићевогкњижевногдела.

ТекстовасноваимаиуМе се че вој ен ци кло пе ди ји иуприре
ђеномизборуизПешићеверукописнезаоставштине,Дуд у 
Ко ви љу.УМе се че вој ен ци кло пе ди јипредставиосе,између
осталог,икаокњижевниксаванреднимсензибилитетомза
језичкемодулацијеониричкогпаћепунукритичкупажњу
кад тад задобити, рецимо, удео сновидног у структуира
њупоетскепрозесафантастичнимиличудеснимисходом
(„Апоригеј”,„Измесечевефијоке”,„Озвуцима”,„Боје”,„О
мирисима”,„Мене”,итд).Скрајнутинећеостатинистихови
основиманељудскихспавача,стиховинежниимекионако
ионоликоколикоилиризампесниковогпантеистичкогосе
ћања.То,каоипоетичностчудесногкојесезбиваназемљи
ијавизавременечијегснаакојејеравночудесностисне
ваног–јерправеграницетунема–моглабиилустровати
песма„Кадкорпариспавају”:

Ве тар на пра вио/ Ци ган ске ку ће на сред по ља./ Де да спа
ва; је дан сви тац/ Бра ду му је за па лио/ Мо ја же на спа ва/ 
У ње ној ко си леп ти ро ви,/ То цве ће ко је ле ти,/ За мр си ли 
се./ Де ца се пе њу на не бо/ Сви ра ју ћи у ма ле хар мо ни ке,/ 
Во де ћи зе ле но ждре бе./ А ме сец пле те кор пе са мном,/ Јер 
ми ше ви већ/ Сни ва ју ку ку ру зну сви лу.22

Тусуипримерибезлитерарненадоградње,реконструкције
и „васкрсавања” сна преданим стваралачким и „редактор
ским”трудомаутора:23

Са њао сам/ Да сам цр ве но но га ро да/ И да сто јим на 
крову, ах!24

Или:

21Užarević, J. (2011) Möbiusova vrp ca. Knji ga o pro sto ri ma, Beograd:
Službeniglasnik,str.383.

22Pešić,S.(1965)Me se če va en ci klo pe di ja,Beograd:UniverzitetskiodborSSJ
Beogradskoguniverziteta,str.10.

23Јовановић, Б. (2017) Они рич ки код. Увод у ан тро по ло ги ју сно ва,
Београд:HERAedu,стр.197.

24Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.19.
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А ја са њам да сам ма чак;/ Пре ко кро во ва/ До ђох сво јој 
дра гој,/ Она вик ну:/ Шиц!25

Обе лирске минијатуре ефектност дугују сугестији непо
средногзаписивањасањаногчимесечиталацстављаупо
ложајповерениканајвишегредакомсесанпрвипутприча
сажељомдасеизвучеизизворнедимензијештохитриједа
сенеби,уонојукојудоспева,осуоиразасуоунеповрат.

Какогодбило,минималистичкиконцептсхваћенкаомакси
мумјезикакојитежиисказивањусновауовимпесничким
књигаманијејединиауторскипоступак.Намногиммести
маПешићтекстсануобличујенаративношћуиразвијањем
доживљеног(илипсеудодоживљеног,свеједно).Међуњима
јеипесмакоја–какотосамоуснуможебитилако–сплиће
фаталностличногукосмичкомамбисуиолакшањекоједо
лазисаприсећањемовластитојсмртикаоновојдимензији
којапотирезначајсведочењаапокалиптичномтренутку.Реч
јеопесмикојазадиреуегзистенцијалнузебњу,укосмоло
шкуионтолошкупољуљаносткоординатапокојимасекре
ћепостојећисветипесничкисубјектзаједносњим:

Био је сан./ На ша пла не та скре ну ла/ Са сво је пу та ње/ И 
по шла./ Гле дам: ку гла се/ Ва ља мрач ним про сто ри ма,/ 
Од ла зи./ Ја упа ни чио/ Ни где ле ћи, ни се сти,/ А ка мо ли 
ко рак ну ти./ За бри нут си не што?/ ка же мо ја мај ка/ Ко ја 
се од не куд ту ство ри ла./ По ка зу јем јој зе мљу:/ Ку гли ца 
се још ви ди./ Али, мо ја мај ка се осме ху је,/ То и она ко не
ма/ Зна ча ја за те бе:/ Ти си умро./ Ме ни лак ну./ За бо ра вио 
сам, ре кох,/ Па се обо је на сме ја смо.26

Експресивност стихова о Земљи која „одлази”, „ваља се
мрачнимпросторима”иоставља„упаниченог”посматрача
несвесног да сеналази с оне странеживота,27 добримде
ломдолазиодпотврђивањатачностизапажањадастварање
фантастике,иначе„пониклоиздубинарелигиознеимитске
свестииснова”,готовоувекподразумева„некуврстувисе
ћегмостакојидодирујеобесупротнеобале–Тао,Логоси

25Пешић, С. (2015) Дуд у Ко ви љу: из бор из пе снич ке за о став шти не,
приредиоЂерић,З.,НовиСад:Змајеведечјеигре,стр.30.

26Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.23.
27Узгред,овистиховиимајуаутоцитатнупаралелуупутописуКат ман ду:

„Неколикопута,уразличитимпериодимаживота,хватаомејепаничан
страхдасеземљаодвајаибежиодмене.Осећаосамкаколети,удаљује
сесвебрже;гледамкакосесвемења,нестаје,ајастојим,сам,уНичему.
Сликасмрти,аликаоуогледалу:обрнута”;Pešić,S. (1982)нав.дело,
стр.212–213.
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Хаос,Ништа,накоме,каоиграчнажици,стојиињомехода,
несигурничовек”.28

Сдругестране,појединипримерикраткихпричатематизују
саннапосведругачијиначин–техникомнаивногприпове
дања са потенцијално уочљивимимпулсима хармсовске и
кафкијанскеатмосфере:

Но ћас, јед на ви ше спрат ни ца са љу ди ма у сну, упу ти ла се 
пре ко тр га. Чу вар јав ног ре да је за зви ждао: ̓ До зво лу, мо
лим Вас, по ка жи те!ʼ На сме ја ла се згра да, не за у ста вља
ју ћи се. ʼУхап ше ни стеʼ, ка зао је чу вар јав ног ре да,ʼби ће
те за тво ре ниʼ. И стао је пред њу. Ста ла је и згра да. ʼСа
мо да про ше там по љемʼ, ре кла је, ʼпро ле ће је. Вра ти ћу 
сеʼ. ʼНеʼ, ре као је чу вар и по но во за зви ждао. До ју ри ла су 
по ли циј ска ко ла, огром на, као ве ли ки град. Та ква до са да 
ни ка да ни сам ви део. Из њих је иза шао чо ве чу љак у цр ве
ном ре ден го ту. Стр па ли су ви ше спрат ни цу, са љу ди ма у 
сну, у ко ла и од ју ри ли пре ма за тво ру.29

Нијеспорнодасенаивникодовепричеможеишчитатикао
средствоефектногистицањаауторовогубодауполицијски
резонполицијскиустројеногсветаукомсепочестопотвр
ђујеоправданостљудскогстраховањадаби ти без кри ви це 
кривнијеискључивотуђасудбина.Само,услучајукатего
ричког држања за ту интерпретативну линију занемарила
бисебитнастранаПешићевогодносаипремасновидноми
преманаивном:ужитакупотпуномкомодитетуигреапсурд
ним и алогичним преобликовањима појавног, без „дуплог
дна”,ироничкеиликритичкетенденције.

Осим тога, у сегментуМе се че ве ен ци кло пе ди је насловље
ном„Изсна”налазисеизаписзакојибисемоглорећидаје
ониричкомизансценскофилмскикадар,стилскиогољендо
разинеинформативног:

Ме сец, пун, ве ли чи не као ка да се по ја вљу је, по ред ње га 
сто ји Лајб ниц (у оде лу свог вре ме на, са пе ри ком); Ме сец 
је у ви си ни ма те ма ти ча ре вих ра ме на, и Лајб ниц по ње му 
– као по школ ској та бли, ис пи су је фор му ле па ра де ци мал
ног ра чу на.30

Уистомконтекстусуистиховичијасликовнаизражајност
дотичеекспресионистичкипоступак,асемантичкаширина

28Јеротић,В.Компензаторнаистваралачкаулогаимагинативногуживо
тучовека,у:Срп ска фан та сти ка. Нат при род но и не ствар но у срп ској 
књи жев но сти,уредиоПалавестра,П.(1989),Београд:САНУ,стр.34.

29Пешић, С. (2015) Дуд у Ко ви љу: из бор из пе снич ке за о став шти не,
приредиоЂерић,З.,НовиСад:Змајеведечјеигре,стр.22.

30Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.50.
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нарастаизониричкогпретапањаархетипскихсигналамит
скематрицеоумирућембожанствукојесвојимнестајањем
плодисветизасведоченогамбивалентногодносапремадеј
ствуMесецакојисеуфолклорнојтрадицијиусталиоура
спонуодспасоносног,живототворногкосмичкогпринципа
доразорнесиле:31

Ме сец, ве ли ки пас/ ву као се око ло./ Ло ба ња му је се ки ром 
за се че на/ – ни су је мо гли из ва ди ти; се ки ра/  сто ји за гла
вље на у Ме се цу –/ и крв ка пље/ по зе мљи и гра до ви ма./ 
ʼНе где ми ри ше зум булʼ, ре ко ше љу ди./ Же не су ску пља ле 
ме се че ву крв у ко ри та/ да ку па ју но во ро ђен чад./ Те го ди не 
ро ђе но је мно го де це/ Ни су зна ли шта ће с њи ма.32

Безобзиранатокојимкњижевнимстратегијамасуформу
лисанииукојојмеритранспонујухипотетичкистварансан
(билокаосамоједан„муњевитутисак”,билокао„бескрај
нодугопредиво”,билоњегову„драмскуструктуру”),33сви
текстови(илифрагментитекстова)којисенескривеномсиг
нализацијомаутораименујукаоснови,тумачењеодвлачека
тврдњи да настају из потребе да се најинтимнија интима
исповедичитаоцу,али,уизвесномсмислу,идасесакрије
ујезику.34Зналциметодологијетумачењакњижевностипо
нирањемуауторовоиндивидуалноиколективнонесвесно,
уњегову аниму, страхове,жудње, онакокако тофункцио
нишеудубинскојпсихологији,уПешићевимделимаимају
на располагању богат материјал и енигму достојну труда.
Промишљањесеувекможе зауставитиунедоумици је ли
књижевностзаистаспособнадасловиманахартијиотело
творисан,то„аутентичночудо”којеуистимахмагнетично
привлачиизбуњује,35илијесведочегапристижетекискон
струисаниуобразиљни„производ”сапризвукомфингирања
ифабрикацијенечегаштонасанжелидаличи,једноставно
доказилузорногпесничкогтрудадафиксирапсихофизиоло
шко„догађање”којесенеможеиспричатијербисе,удуху
Валеријевог(PaulValéry)критичкогприступафројдовским
идејама, као „маса утисака” и „свет тренутности” посве

31ŠarančićČutura,S.(2018)FragmentiointertekstupesničkogdelaStevana
Pešića,Sla vi stič na re vi ja,letnik66,št.3,str.318–319.

32Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.50.

33Jung,K.G.(1977)Di na mi ka ne sve snog,prevodMilekić,D.iP.,NoviSad:
Maticasrpska,str.401.

34Јер, „прича сна се образује управо у међупростору потребе за саоп
штавањемиодбијањасаопштавања”,аод„тогдвојствапоезијаправи
капитал”;Кордић,Р. (1982) По е зи ја и увид, Београд: „ВукКараџић”,
стр.114.

35Марић,С.(1968)Гла сни ци апо ка лип се. За пи си и есе ји,Београд:Нолит,
стр.9–17.
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изобличилоповиновањемреченицибудности.36Уз свуин
тригантносткојунаговештаваразрешавањадилемедалије
СтеванПешићсвојестварнесновеестетизоваоулитерарни
модусилијелитерарномисказудаваонакнадноудомљењeу
наводноодсањаном,значајнојеибављењеделотворношћу
поетскогјезикасновабезобзиранатокаквоимјепорекло.
Коначно,уравнилитерарностиукидасебитностразлико
вања аутентичног и измишљеног сна те се и у првом и у
другомслучајуониричкочитакаодетерминантакњижевне
иуметничкепоетике.37Дакле,узбистрењесимболичкогје
зиканесвесног, уз декодирањакњижевних техникаинсце
нирањасна,потомузсагледавањелитерарнеекспресивно
сти,функционалностииестетскесврсисходностиусваком
појединачномслучају,поетскијезиксноваваљалобитума
читиикаосвемунадређенобликотворнипринципкњижев
ногуниверзумаовогаутора.Јер,мимоделакојанасловом
(или на било који други начин) недвосмислено истичу да
јесуснови,позаконитостимапоетскеграматикеснаграђена
сумногаПешићеваделауцелостиадатонијеексплицитно
назначено.38

Наиме,његовитекстовикојиистичудаихваљачитатикао
сновидноискуство,аимајуокрњенструктурниконцепт(по
стојинедвосмисленуводнимаркер,„сањаосам”,постојии
излагањеснакаосредишњица,алиизостајефиналнаознака
дасесандовршио),санпредочавајукаофеноменукојисе
улазиалисеизњеганеизлази,којиможепочети,алисене
можезавршити,штавише:каосвевремеисвепросторкњи
жевногдела.Истоветанучинакпостојиикадасесанраз
откриванакрају.УдрамиТе сла или при ла го ђа ва ње ан ђе ла
завршноодређењеинтервјуакаоснадраматуршкијепрстен
којим се све казано затвара у удвојенфикцијски дискурс:
онај који припада аутору драме подразумева и дејствова
њелика(ГласженеизНеба)којисвеидентификујекаосан
другог лика (Новинара), чиме ињеговог саговорника (Те
слу) поставља уфлуидан простор условног разграничења
људског и божанског, стварног и нестварног, историјског

36RobinsonValeri,Dž. (1990)Va le ri, ank si o zni in te lek tu a lac, prevodSpaić,
S.,BanjaLuka:Glas,str.192–194.

37Јовановић,Б.нав.дело,стр.199.
38Тако је, примера ради, критика већ потцртала да је роман Са рат и 

Випули„санроман”укомслојевибајковитостиифантастичкогреали
зманедопуштајудасеслакоћомдокучи„штајепривид,аштаприсут
ност”;Станивук,Р.Романовечнојљубави.„СаратиВипули”Стевана
Пешића,у:Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. Збор ник ра до ва са струч ног 
ску па одр жа ног у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. 
го ди не(2013),НовиСад:ГрадскабиблиотекауНовомСаду,стр.75.
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ификтивног.39Такође, уметнички јепровереноуспешани
начинкојиПешићпримењујеукомадуПла ва пти ца,своје
врснојреинтерпретацијиМетерлинковогодносапремасну
као подручју које скрива суштину битисања и одговоре о
срећи.Но, општост ониричког као (потенцијалног) струк
турногпоступкапосебнојеизражајнакадаизостајеиини
цијално,и средишње,ифиналноупућивањена сан, ацео
текстпритомодајеутисакда јеуцеловљенњеговимјези
ком.Такваје,рецимо,песмаукојој:

Пти ца сре те Ша га ла:/ Он има ма шну, не куд жу ри./ Си
ноћ сам, ре че пти ца,/ Са јед не ва ше сли ке по је ла тре
шње./ Је су ли би ле до бре?/ Од лич не, а ку да жу ри те?/ Код 
Ста рог па ња за се да Ака де ми ја./ По зва ли су и ме не./ Јао, 
за бри ну ла се пти ца./ Ма шну има те, а ше шир где вам је?/ 
За бри нуо се сли кар:/ За и ста, на та кву све ча ност/ Не иде 
се без ше ши ра./ А Сун це му ве ли:/ Јед на бун де ва про да
ће ти ше шир./ Сли кар свра ти у ба шту,/ Па са ше ши ром/ 
Од ве ли ког бун де ви ног ли ста/ По ђе у Ака де ми ју./ На пу ту 
сре те де цу,/ Иду у шу му по љу би чи це,/ Зо ву и Ша га ла./ 
Он им ка же да не мо же./ Али у шу ми има љу би чи ца, ве ле 
де ца./ Ша гал за мо ли пти цу/ Да иде у Ака де ми ју уме сто 
ње га./ Пти ца се нећ ка./ Узми це лу мо ју ба шту, ре че Ша
гал./ И на цр та ћу ти још ве ћу тре шњу./ Пти ца при ста де 
и оде уме сто ње га/ У Ака де ми ју а Ша гал са де цом/ Оста 
у шу ми да тра жи љу би чи це.40

ДобримделомтакавјеиПут у Ра џа стан,књигасакојом
читалац није начисто да ли је роман, збирка приповедака
или посве нарочит путопис оживљењу умитском време
нуипростору.Но,затонемадвоумљењадатакњигајесте
врхунацПешићевогслухазаромскиусменопоетскиимаги
наријумимиткао„згуснутиваздухпресићенкисеоникомза
машту”.41 Профанисањем метафизичког а дивинизовањем
свагдањег, до максимума појачаном чулношћу појединих
призора,наративномсензуалношћуиколоритношћунатра
гутзв.магијскогреализма,лакомпроходношћупоосисвета
којаспајаземаљскоинебеско,људскоибожанско,живои
неживо, прошло, садашње и будуће, сугестијом принципа

39Гласженеизнеба: Тра жим Ни ко лу, мо га де ча ка. Шта је опет на пра
вио? Увек бри ге са њи ме! 

 Новинар: Го спо ђо, ја сам раз го ва рао са на уч ни ком Ни ко лом Те слом. Ни
ка кав де чак ов де ни је био. Гласженеизнеба: За спа ли сте, мла ди го спо
ди не, и то са ња ли. Уко ли ко ви ди те мо га Ни ко лу, по ша љи те га, мо лим 
вас, Го ре. Ре ци те да га тра жи Мај ка.ПешићС.(1993)Теслаилипри
лагођавањеанђела,Књи жев ност,год.48,књ.99,св.9–10,стр.928.

40Пешић,С.(2015)нав.дело,стр.20–21.
41Павловић,М.(1999)Све ча но сти на пла тоу. Об ре ди по е тич ког жи во

та,Београд:Просвета,стр.11–12.
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цикличностикаосвевремености–створенајепоетскапроза
свауопничудесногисневаног.Основниинтертекстуални
слој овекњиге–митскаприча, усменопредањеибајка–
укршта се саПешићевим сензибилитетом и приповедном
артифицијелношћу из чега настаје једно од најпоетични
јих једињења личне и колективне имагинације у српској
књижевности.

ИуПешићевимдрамскимтекстовимазадецуиукомади
ма за луткарски театар „механизам” сна јесте (претпоста
вљена) основа текстуалне структуре. Понајпре као извор
онеобичавања,лудизма,уопштеиззглобљавањаперцепције
иприказивањасветакојисеотеоизстиска„стварносног”,
његовихнужностииконвенција.Улуткарскомпозоришту
Пешићјебиослободан„одформе,ограниченостисценеи
глумаца,одоковајезика,[...]законагравитације”.42Оношто
јеВаскоПопазаписаоосновиђењимакојаипесниковуичи
таочевуглавучине„волшебномковачницом”укојојсесве
преображава:„каодасеодједном,свеусвемупрепознаје,
каодарасцветанаразноврсностпрепознајесебеуобломје
динствуукојесазреваиизкогаћесепоноворасцветати”43–
важиизаПешићевелуткарскетекстове.

Акосекажедајеуњиховомсредиштуониричколудистич
ка деконструкција појавног у надреалистичком духу, онда
врединадодатиданебројениспреговинеочекиванихисамо
зајавунемогућихсценскихпарова,односа,слика,ситуаци
ја,нисудеструкцијерадидеструкције.Њиховајачинаније
удраматициоштрихрезова,субверзијаипровокацијанего
услободиколажирања.УЧу де сном ви но гра ду(лут каигри 
за де цу)поетскијезиксна–којинехајезапросторнеувре
менскекаузалности,„дневну”логикуисмисленост,унапред
задатуфизичкупојавност,којинепознајебиљну,животињ
ску,предметнуиликосмичкудатостбездушеимеђусобне
комуникације–уобличујесвесцене.Исталнорегенерисање
чокотауБабиномвиноградудокимнедодијанепрестано
налетањесвакојаких„берача”паодлучедасамисебеоберу
ипоједу,покренусеиодтупкајусасцене;ипризоредоле
тањајатађакаизКарловаца(свисуптицесаглавамадечака
апредводиихонасаглавомБранкаРадичевића);иповорку
којакрећеупотрагузаодбеглимвиноградом:Ба ба на пред. 
Ли си це је при др жа ва ју. За њи ма иду ђа ципти це. Го спо
дин Олу ја ка шље, Ме сец и Ду нав за сви ра ли су не што буч но, 

42Pešić,S.(1985)Grad sa zeč jim uši ma,Beograd:VukKaradžić,str.11.
43Popa, V. (1979) Po noć no sun ce. Zbor nik pe snič kih sno vi đe nja, Beograd:

Nolit,str.9.
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весе ло. Сун це их уда ри ви о ли ном”;44ипојављивањапокојни
ка,БабиногвољеногДедекојићесоногпосвелакостићина
овајсвет,какокаже:„Понесемосамометлицудасеопајемо
одпрашине,какосевинебистеуплашили”;45ипојављива
његоспођеВенерекојатражискитницуКупидона;иКоња
који одржи хедонистичковинску здравицу сусрету живих
и мртвих, земних и небеских, историјских и фиктивних,
људских,предметних,анималнихифлоралнихкарактера...
ИуКри ла тој кра виразмахујесеистоветнатехника.Неса
моуконтекстујунакадечакакојикомуницирасавластитим
цртежимамачке,полуовце,принцезеиликраљакаоживим,
брбљивим,свадљивим,захтевним„прогонитељима”,већи
уконтекступарадигматичногпредставникакрутогрезонао
реду,дозвољеноминедозвољеном:полицајац,оставшибез
шапкенакрајукомада,стављаптицунаглаву–јер,штагод
даседешава, гологлав„ниједопуштеноићи”.46Истомре
пертоаручудеснихслика47припадаиГускакојашије,пегла,
чисти,игранамесечинииучиМомкакакодаполетипаза
једнолетенаМесец;иидејадасеносможеизгубити,алии
пронаћипаопетставитиналице;даликможебитиПсећа
глава(„самоглава,апсанигде”)укомадуГу ска на Ме се цу.48
Такође,идетаљдаЂаксопственуглавуможе„отклопити”
и„заклопити”даизњенезадува„ветар”истеченознање
не„изветри”,илионајоЧовекубезглавекојинезнагдеда
ставишеширдокмуженанедонесеглавуипоставијена
место,дакако,очешљануиснамирисанимбрковима,обаиз
Чуд ног чу да,49обновићешармбуквалногчитањаметафоре
какво се одавнорабиу уметности, рецимонаШагаловим
(MarcChagall)сликамаилиустиховимаМајаковског(В.В.
Маяковский).

Свеусвему,колоплетитаквогтипанисутраженебизарно
стиињиховафункцјанијеупознатомнадреалистичкомза
препашћивањучитаоцапосвакуцену.Надреалистичкиим
пулстешкојепорећикаоподконструкцијусвакогПешиће
вогделакојесекрећеузониирационалног,наивног/дечјег
исновидногудухувећкласичногцитатногместаизпера

44Пешић,С.Чудеснивиноград,у: Ан то ло ги ја срп ске дра ме за де цу,при
редио Крављанац, Б. (2001), Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства,стр.330.

45Исто,стр.332.
46Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.28.
47Оелементимачудесногуњеговимкомадимазадецувидети:Живано

вић,С.(2013)ДраматургијачудесногубајковитимлуткаиграмаСтева
наПешића–„ГусканаМесецу”,„Борвисокдонеба”,„Чудеснивино
град”,Те а трон,бр.165/165,стр.101–112.

48Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.29–41.
49Исто,стр.43–55.
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Марка Ристића о детињству као „добу живљења у самом
сну”,о„бујицамаунутрашњегмаштања”и„игриневезаних
снова” коју „деформисани [...] засторима здравог разума,
зидовимасмислаиинтелектуалногкористољубља”немогу
разумети.50ТумачиПешићеведраматургијезакључилисуда
уовимлуткаиграмапревладава„редукованинадреалистич
кидраматуршкипроседе”,51понајпреусмислуодрицањаод
„аутоматског”односапреманесвесном.Узто,поезијасно
видноговденијепуткојиводипобуниуономексплицит
номи гласнопрограмскомнадреалистичкомманиру.Иако
јеПешићдонеклечиниооноочемује,мањевишечетири
деценијеранијеписаоДушанМатићкадајепозиваоипи
сце и читаоце дечје књиге да постојеће „слике, дрвореде,
калупе,скамије”једноставно„људскиразбуцају”,52онније
аутор који на теренпревратничкихпромена у дечјој књи
жевностистижеса закашњењемиуславувећспроведене
револуције. Као припадник другог прекратничког таласа,
оногпредвођеногДушаномРадовићемиувеликосазрелог
у време појављивања првихПешићевих комада за децу с
краја60тихгодина,онодржавапулснадреализмапревас
ходноисписивањемомажастварносностинадстварности(и
обрнуто),детињствукаосупериорномсупарникурепресије,
догме,конвенције,рационалности,ијош,самозaдовољном
бујањуимагинацијеуобличјунепрекидногсна.Далијетај
сануистинубиоискуственмањејеважноодчињеницедага
јеПешић„поклањао”као„ʼВеликисановникʼмртвимпред
метима”дасетумачинасцени53идајеизњегаизрастала
штоаутентичналуткарскадраматургијаштомодернавизија
дечјелитературеикултуреунајопштијемсмислу.

Асоцијација које се у оваквом контексту упорно јављају
имавише.Једнаодњих–вредназасебнестудије–тичесе
размишљањаоПешићевомчитањупоетикеЛуисаКерола.
Потицајтеврстедолазисаразличитихстрана.Рецимо,од

50Ristić,M.(1985)Uo či nad re a li zma,Beograd:Nolit,str.130–131.
51Kravljanac,B.(1982)PozorišteStevanaPešića,De tinj stvo,god.8,br.3–4,

str.29.
52„Одсецитедевојциножицеиприлепитеихнаврата.Заштобивратаувек

биласамоотворенаилизатворена;некапођу.Одсецитегавранесаснега
иприлепитеихналуфтбалон.Тубарнисузлослутнипророци.Изрежи
тегускукојалетиистрпајтејесестриАнанијиуруке.[...]Такоседобија
лепакслика.Сликаприлика,сликаосећање.Такоседобијаизнепомич
нихсликагробницаживаслика,животслика.Такосеспајајураставље
незаувексликеидобијајусесликекаквевихоћете:сли кежеље”;Ма
тић,Д.(1956)Ани на бал ска ха љи на,Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.142.

53Stanković,S.нав.дело,стр.9.
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опаскеРашеПоповадаСтеванПешић„јестекаоКерол”,54
исказанеповодомПешићевеприповетке „Матијасова вио
лина”.ИзазивајеиизјавасамогПешићадаје„ЛуисКерол
учиниовишедобраљудиманегодесетхиљадапедагога”.55
Изазива јеиниздетаљакојиуњеговимкомадимазадецу
алудирају на мотивску сродност са светским класиком.56
Осимизолованихцитатнихпаралелаистрајавањекеролов
скепоетикевидисеиуопштим„тачкамасусрета”:почев
одпоступка који је поводомКерола већпрочитан као до
минантан – „отворена и нефрустрирана, чи ста релација
преманадстварном(којејестнатприродно,алинијенепри
родно!)”,57прекопоједностављеногизмештањаликоваиси
туација уподручје „с ону странумогућег”; заговарањада
ништанијезачуднопосеби,алијезачуданновоосмишљени
склоп; инверзије устаљеног; игре контрапункта бајковног
ииронијског,лирскогигротескног;доотпорасвакомвиду
стврдњавања имагинативног чија је експанзија апсолутна
стварносткњижевности.Имадасу„тачкеразилажења”та
кођевидљиве(рецимо,кодПешићанемаоне„угашенеемо
тивнегаме”којуРанкоМунитићобразлажеусвојојкњизи
оКеролу,неманијезичкихиграријатипичнихзаенглеског
„мађионичаравербалногпарадокса”,58ни„хладноће”којом
селикови„бацају“уапсурд,ниинтензитетаконтраутопије,
лавиринтских конструката, драматике бивствовања у они
ричкомидраматикеповраткаујаву,итд),подрукуидупо
етичкомзначајукњижевностикојусустворили.Онговорио
сувишностистрахапреддругачијиминепознатим,одпод
свести,контакатасасвимштопристижесанељудскогтла,
и све то у кључу принципа над принципима: „космичког
панхуманизма”.59

Коначно,какоовајтекстнијепретендоваонинатемељито
сагледавање Пешићевог књижевног стваралаштва, ни на

54Попов,Р.(2013)Пешићевпантеизам,у:Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. 
Збор ник ра до ва са струч ног ску па одр жа ног у Град ској би бли о те ци у 
Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. го ди не,НовиСад:Градскабиблиотекау
НовомСаду,стр.63.

55Lazić,R.O lutkarskojdramaturgiji.RazgovorsdramskimautoromSteva
nomPešićem,u:Ra do slav La zić Svet sko lut kar stvo – hre sto ma ti ja (2004),
Beograd:FotofuturaiRadoslavLazić,str.376.

56Например,уГу ски на Ме се цутојемотив„језераодсуза”илиМомкова
бригадаћемуделовителапостатинезависни,штавише„персоне”за
себе:„Штамислишдамисаддеснаногаодјуринапред,ајасеналевој
дамутркзањом?”;Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.33.

57Munitić, R. (1986)Ali sa na pu tu kroz pod ze mlje i kroz sve mir, Beograd:
Dečjenovine,str.20.

58Исто,стр.24.
59Исто,стр.460–464.
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поетску,текстолошку,психолошку,архетипску,симболичку,
философску,интертекстуалнуикаквусвенеанализуњего
вогбављењафеноменологијомсна,дотврдозаснованихза
кључаканијесепристигло.Читананедочитанимимоовог
проблемскогпоља,Пешићевопусидаљечеканасвесрдни
јукритичкуинаучнузаинтересованост.Штаћеонадонети
истраживањима сна и сновидног у српској књижевности,
паиразумевањупоетикеСтеванаПешића,остајенејасно.
Оноштоје,пак,посвеизвеснојестедаауторкојијечитао
цупонудионајразличитијетекстуалнеформесневаног;који
јеразиграоониричкучудесност,фантастичност,лиричност,
сликовност,парадоксалностилуцидностдабиихпотврдио
каооснову књижевногдела; који је књижевност, чини се,
видеокаопутзаразрешавањеантитетичкеприродесагла
сјаизмеђубудностиисна,сагласјаукомсе„мождазачиње
сав имагинативниживот”;60 који је оживеопредања омр
твимазакојејесанобликосећањаживотаисећањанажи
вот, оМесецу као „господару ноћи, снова и срца”, о Јату
звездакоје„стварајуснове”;61којијезнаодасанкаткад,као
идушауснулог,на ко њу је зди;62којијепонављаопрастару
мисаода:

Ка да би чо век мо гао да пам ти сво је сно ве из ра зних пе
ри о да жи во та и да сва ки по ста ви на пра во ме сто, као 
ка мен чи ће у мо за и ку, имао би, ка жу, ја сну, ра зум ну сли
ку не са мо се бе и сво је бу дућ но сти, већ и од го во ре на  
пи та ња фи ло зо фи је и на у ке,63 

уовомконтекстуостајевишеноречитсаговорник.
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TOTHEREADINGOFDREAMS
INTHEWORKSOFSTEVANPEŠIĆ

LITERATUREASCOMPILINGOFDREAMS

Abstract

The paper points out some forms of poetic transposition of the
experience, logic and the languageofdreams inPešićʼs travelogues,
poetry,stories,poeticprose,dramaticplaysandtextsforpuppettheatre.
Choosingtheworksinwhichdreamsappearsindifferentwaysandin
differentfunctions(asapersonalexperience;literarymotif;textinthe
text; part of the other textual structure or complete work; potential
waytocreatetheauthor’sthinkingaboutliterature;literarytechnique
thatisraisedirrationally,fantasticallyandsurreallytothepositionof
dominantcreativeprocess), theOneiricprincipleisactualizedasone
of themost important factors of Pešićʼs poetics.The basic intention
of thispaper is toconfirmtheassumption that the researchersof the
OneiricintheSerbianliteraturehavemanyreasonstokeeplookingat

hisliteraryopus.

Keywords: Stevan Pešić, dreams, literature, poetics

Црква Вазнесења Господњег,Београд;
фото:РајкоР.Каришић


