
79

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

                         DOI 10.5937/kultura1963079S
                   УДК 821.163.41.09-14”19”

821.163.41.02АВАНГАРДА
                                    82.0

оригиналан научни рад

ЖАНРОВСКА 
СУБВЕРЗИВНОСТ 

АВАНГАРДНЕПОЕЗИЈЕ
Са же так:Српскакњижевностнапочетку20.векауоквируисто-
ријскеавангардестварановепоетичкеобрасце.Каоосновникон-
цепт,авангардниуметницизаступалисуконцептпобуне:против
устаљенихкњижевнихконвенција,противрелигије,противтра-
диције,противисторије,противсвихврстаауторитетаииде-
ологија.Каодоминантанжанр епохе издвојила се лирска песма
којајебилапогодназапоетичкеекспериментеавангарднихства-
ралаца.Променамауоквирулирскогжанраинападомнаформуи
принципепоетскогстварањапесницисунападалиипоредаккоји
једатепринципеуспоставио.УрадусенапримеримаСтанислава
Винавера,МилошаЦрњанског и РасткаПетровића, прекотео-
ријежанра, преиспитују поступци компоновања лирске песме и
употребелирскогжанракаоместапобунеиотпорапремаауто-
ритетимаиконвенцијама.

Кључ не ре чи: српска књижевност, авангарда, лирска песма,
теоријажанра

Концептжанра1

Дискурзивни појмови као саставни део свакодневне ко
муникације непрестано се класификују и разврставају на
основукритеријумакојисуутврђеникултурнимкодовима.

1 Радјенастаонаосновуистраживањакојасеспроводизапотребеприја
вљенедокторскедисертацијеподназивомПреиспитивањежанровских
конвенција српске лирике авангардног и неоавангардног опредељења
намодулуСрпскакњижевностФилолошкогфакултетаУниверзитетау
Београду.
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Класификацијаусмераваиначининтерпретацијесамогко
да.Кадасенаосновуутврђенихправиладискурзивнипој
мовипрепознајукаосаставнидеоодређенегрупеиликласе,
ониактивирајуиразличитереакције(например,различито
сереагујенарекламу,натекстуалнупоруку,навест,налир
скупесму).Једанодсистемакојисекористизакласифика
цијудискурзивнихпојмовазаснивасенаконцептужанра.

Неоспорно је да је концептжанра чињеница културе, као
исвакодневнекомуникацијекојаусебеинкорпорираиор
ганизујекултурнекодовенаосновукојихсежанрупотре
бљава.Присутаннесамоууметностиикњижевностивећу
свимсферамачовековогделовањаконцептжанранијеобу
хваћенјединственимодређењем.Онможебитисхваћенкао
оруђекласификације,каосредствокомуникације,каокулту
ролошкифеномен,пачакикаорегионални,територијални
образацкултуре.Истовременоинегиранинезаобилазани
присутаниизбегаван,свакакојеконцепткојисеопиреде
финисању.Дефиницијаније својственањеговојприродис
обзиромдајепролазиокрозразличитемодификацијеипро
мене, мењао своја лица, облике и карактеристике како би
опстао,истовременоиприсутаниодсутан,инормативани
дескриптиван,ипризнатиигнорисан.

Једно од понуђених и могућих одређења концепта жанра
јестеконстатација,исказдасужанровискуповипрепозна
тљивихформикојесумеђусобноповезанесопственомуну
трашњомдинамиком.Притомеиформајетерминкојиби
требалоразјаснити.Форма је схваћенакаопојавниоблик,
изглед,образац,схема,састав,конструкција–супротноод
безобличног, неодређеног, неформираног, необликованог,
нејаснихобриса,несталног,недефинисаног,неуобличеног.

Наконпрвобитногпрепознавањапојмоваврстеирода,од
носножанрауоквируњих,каосредставакњижевнекласи
фикацијеиодређивањањиховогнормативногкарактераод
стране античких теоретичара, и прихватања те норматив
ностиодстранекласициста,текоддобаромантизмажан
рови се посматрају као историјске, променљиве категори
је.Односно,доромантизмажанр јепосматранискључиво
као канонски, непроменљиви и универзалан појам.Отпор
прематеоријижанраисамимжанровиманајпресепојавио
у културама које су наследиле класицистичке нормативне
поетикекаоштосуфранцускаииталијанска(1900.године
БенедетоКроче(BenedettoCroce)негираојепостојањеби
локаквихжанровскиходређењасматрајућидајесвакодело
светзасебе).Савременатеоријажанрадемократизовалајеи
проширилапојамтакодасесадапримењујеиуконтекстима
којисуудаљениодкњижевностииуметности.Жанровису,
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дакле,историјскекатегоријеикаотаквиони„судвоструко
оријентисани,дијахронијскиисинхронијски,прематради
цијиипремафункцијиусистемукултуреодређеногисто
ријскогпериода.”2

Жанр је концепт који се увекизнова осмишљаваи самим
тим се опире коначној дефиницији. Он представља зајед
ничкуконвенцијудруштваитекста,аутораичиталаца,ау
тораикритике.АденаРозмарин(AdenaRosmarin)наводида
су„’схема’,’премиса’или’модел’уопштенитерминизаоно
штосеустудијамакњижевностиназива’жанр’.”3Устудија
макњижевностижанрсепосматракаоврстасхеме„начина
накојисерасправљаокњижевномтекстуусмислуњеговог
повезивањасадругимтекстовимаиконачноњеговогфор
мулисањаусмислутихтекстова.”4Савременекњижевнете
оријежанровенепосматрајукаонормативнекатегоријевећ
ихпосматрају као „позитивнуподршку”.ПремаАластеру
Фаулеру(AlastairFowler)„онинудеместо[…]уоквирукога
ауторможедаствара–стаништепосредованеконачности;
одговарајућименталнипростор;литерарниматрикспомо
ћукогасеможеорганизоватиискуствоутокусастављања
једногдела.”5

Жанровскатерминологијапроменљиваjeинестабилнакао
и сам концепт жанра. Павао Павличић у делу Књижев-
нагенологијанаосновутеоријеиисторијејугословенских
књижевности, жанр схвата као класификациону категори
јуиразликујечетиринивоакњижевнекласификације:род,
врсту,подврстуижанр.Међутим,врлојетешконаправити
јаснуразликуизмеђупојединихнивоаПавличићевекласи
фикацијетакодатерминолошкаконфузијаидаљепостојис
обзиромдасеврлочестоизаврстуиподврстуупотребља
ватерминжанркаоипридев„жанровски”.Павличићнаво
дидасепоетикаједнеепохеодређујенаосновукњижевне
врстекојаједоминантна(удобаромантизмадоминиралаје
лирскапесма,удобареализма–роман)иуоквируврстена
лазесеприпадајућеподврстеижанрови,међутим,термин
којијеуупотребикакобиседефинисалапоетикадатеепохе
је„жанровскисистем”.Жанровскисистемједнекњижевне

2 Culler,J.(2015)TheoryoftheLyric,Cambridge:HarvardUniversityPress,
p.47;Наведенапубликацијанијепреведенанасрпскијезик,свипрево
дикојисеодносенанаведену,алииосталепубликацијенаенглеском
језикусуауторкини(прим.аут.).

3 Rosmarin, A. (1985) The Power of Genre, Minneapolis: University of
MinnesotaPress,p.21.

4 Исто.
5 Fowler,A.(1982)KindsofLiterature,Cambridge:HarvardUniversityPress,

p.31.
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епохе, дакле, обухватадоминантнукњижевнуврстуиње
неподврстеижанрове6.Такодефинисан,жанровскисистем
одређујепоетику једнеепохеисменажанровскогсистема
представљасменупоетичкепарадигмеипрелазакудругу
књижевнуепоху.Уоквируврсте,жанровисемеђусобнопо
везујунавишенивоа,ихоризонталноивертикално,утичу
једнинадруге,мењајуједнидругеинатајначинстварајуи
дефинишупоетикучијисусаставнидео.

Суштина Павличићевог одређења књижевног жанра као
појма,којићебитипримењениуовојстудијијестедакњи
жевнижанрпредстављаскуптекстоваунутарједнеодређе
некњижевневрсте,скупкојисадржисвеособинекојеима
књижевна врста којој припада, међутим, садржи и специ
фичнијекарактеристике,односно,датеособиневрстетре
тира на другачији начин у односу на текстове који се на
лазеуоквируистекњижевневрсте, анеприпадајудатом
жанру.ПремаПавличићу,„некаодобиљежјаврсте–зајед
ничкасвимњезинимприпадницима–жанрподвргавасво
јимпосебним,жанровскимправилимаинатомеградисвој
идентитет.”7Такође,требаскренутипажњудасенеговорио
жанрукаонормативнојкатегоријивећопостојањунормира
нихособина,карактеристика,којесузаједничкеодређеном
бројукњижевнихтекстованаосновукојихсеонигрупишу,
алиистовременоиразликујуоддругихтекстова.8Приликом
дефинисањапојманемогућејеоградитисеупотпуностиод
терминакаоштосу„норме”,„правила”или„закони”,међу
тим,жанрсенесхватакаонормативнакатегорија.Тексто
винисуунапреддетерминисаниизборомжанра„онисами
представљају употребу једногжанра, учинак или нагове
штајнормеиконвенцијакојеиходређујуикојеониисто
такомогудатрансформишу.”9

АденаРозмаринсматрада„ниједанжанрнеможедапред
ставља свој текст без преуређивања, реорганизовања,
или некаквог другачијег напуштања схематског обележ
ја.Увекпостоји разлика између општег и појединачног, и
таразликанијесамопоследицаизостављањанечегавећи

6 ТребанапоменутидакодсамогПавличићанијеупотпуностидефини
санаразликаизмеђутерминакојимасеобележавају’подврста’и’жанр’,
итонарочитоуоквирулирскепоезије(којускоронинепомињеусвојој
класификацији).

7 Pavličić,P.(1983)Književnagenologija,Zagreb:SNL,str.102.
8 Терминолошкаконфузијаприсутнајеуоквирутеоријежанрауопште,

несамонаовимпросторима.Жанрврлочестоимадалекоширезначење
иврлочестоподразумеваиврстуиподврстуизПавличићевеподеле.

9 Frow,J.(2005)Genre,London:Routledge,p.25.
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додавањанечега.”10Другимречима,жанрјеограниченасхе
макојаусебисадржинеограниченбројпредлогаиувекје
променљиваинестабилнакатегорија.

Ситуацијуусавременојтеоријижанраможданајбољеопи
сујеЖакДерида(JacquesDerrida)којитврдида„...текстне
припада ни једномжанру.Сваки текст учествује у једном
илиунеколикожанрова,непостојитекстбезжанра,жанри
жанровисуувекприсутни,самоштотаквоучествовањене
значииприпадање.”11Дакле,„законжанра”какогаДери
даназива,суочавасеодсамогпочеткасачињеницомдане
можеупотпуностидаконтролишетексткојиму„припада“
пасе„законжанра”суочаваса„лудиломжанра”.ЏонФроу
(JohnFrow)сеслажедапостојиразликаизмеђуприпадања
једномжанру и учествовања у једномжанру и наводи да
„текстовираденажанруистотоликоколикожанррадина
њима (колико су обликованижанром), жанрови су сетови
безкраја,иучествовањеуњимаможедабудеуразличитим
формама.12Ознаке,карактеристикенаосновукојихсеједно
делосврставауодређенижанрпарадоксалнонеприпадају
датомжанруизатојеграницажанраопозванаоногтренут
какада јеиуспостављена.Жанр је концепткојипоседује
потенцијал,онјемогућност,аненорма.

Жанровису,дакле,нестабилнакатегоријаиудоменусвојих
карактеристика,каоиудоменуупотребе.Временомсеме
њају,развијају,еволуирајукаоињиховкарактерињихова
употреба.Различитисуначининакојесеиспољавадинами
каједногжанра.Какобисепревазишли„недостаци”једног
жанра, недостаци за које су постојала различита оправда
ња,ауторисуприбегавалимногобројниминовативнимпо
ступцима: комбиновање (које подразумева активирање се
мантичкихпотенцијаласвихжанровакојисеупотребљава
ју),стварањеантижанрова(најчешћенатематскомнивоу),
стварање жанровских хибрида, промена скале (увођење
„ниских“ жанрова у тзв. „високу” књижевност), промена
наменеитд.

Међутим,усавременојтеоријииуметничкојпраксипостоји
неслагањеизмеђусхватањажанровскихконвенцијаињихо
веупотребе,наиме,теоријски,правилавишенисуобавезу
јућа(унекимслучајевиманинепостоје),међутим,уства
ралачкојпраксионасуприсутна, са једнестранедабисе
поштовала,садругедабисенегирала.

10Rosmarin,A.nav.delo,p.44.
11Derrida,J.(1980)TheLawofGenre,CriticalInquiry,Vol.7,No.1,Chicago:

TheUniversityofChicagoPress,p.65.
12Frow,J.нав.дело,стр.28.
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Жанровисунеопходникаополазиштекојетребаприхвати
ти,аконикакодругачије,каополазиштекомесетребасу
протставити и као скуп правила која треба прекршити.У
зависностиодпоетикеепохе.Односједногделапремажан
ру је однос активнемодулације”, како је називаФаулер и
томодулацијекојакомуницираи„вероватнопоседујекому
никативнувредностмноговећунегоштосмомисвесни.”13

Лирикакаожанристоријскеавангарде

Жанрлирскепесмепрешаоједугпутодантичкогритуал
ног, перформативног говора преко средњовековне религи
ознелирике са једне стране,и трубадура садруге, доБо
длера (Charles Baudelaire),Малармеа (StéphaneMallarmé),
Рембоа(ArthurRimbaud)захваљујућикојимајелирикапо
стала подручје експеримента и оригиналности.Двадесети
век је век отпора према традиционално схваћеној лирској
песми.Отпорирушењеконвенцијапредстављајусаставни
деопоетика20.века,поетикаепохаипоетикапојединачних
аутора.

Садругестране,лирскапесмакаотеоријскиконцептбилаје
непризнатасведо16.векакадајеуведенакаосаставнидео
жанровскетријадекојаводипореклојошодАристотеловог
дела„Опесничкојуметности”уоквирукојесубилипризна
тисамоепидрама.У20.и21.веку„савременитеоретичари
лирику не схватају толико као израз песникових осећања,
коликојесхватајукаоасоцијативнииимагинативнирадна
језику–каоекспериментисањејезичкимвезамаиформула
цијамакојеутичунатодапоезијабудесвојеврсноразарање
културепренегоскладиштекултурнихвредности.”14

Усавременимтеоријамалирикајепрепознатакао„фунда
ментални жанр”, како је назива Џонатан Калер (Jonathan
Culler)иприхваћена јекао„меразапоезију”.Подпојмом
лирике подразумева се целокупна поезија и сви облици у
којимасеонаманифестујекојисемеђусобноразликујупо
формалнимиморфолошкимкарактеристикама.

Једнаодосновниходликапоезијенапочетку20.векајесте
избегавање традиционално схваћеног појма лирске песме
утемељеног у доба романтизма који се сводио на искази
вањепесниковихосећањакаоиописеприродеукалупље
неустрогежанровскеобрасце.Постојећапредставаопе
сникуипесништвубиојемоделкојијетребалоизбегавати
и коме се требало супротставити. Лирика на почетку 20.

13Fowler,A.нав.дело,стр.20.
14Culler,J.нав.дело,стр.89.
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векапружадвострукиотпор:са једнестране,отпорпрема
традиционалносхваћеномжанрукаонормативнојкатегори
ји,садруге–отпорпремамоделупокоме јелирикасамо
местоекспресивности,анекреативностииоригиналности.

Почетак20.векаусрпскојкњижевностиобележавапериод
који седанаснајчешћеозначавапојмом„историјска аван
гарда“.Времеборбе,отпораисупротстављањаидруштве
нимикњижевнимконвенцијама.Почетак20.векаусрпској
књижевностијепериодкадајекњижевностбилаупозицији
дапружиодређенвидотпорапостојећимидеологијама–и
друштвеним и књижевним. На пољу жанра, авангарда је
представљаласвеснуборбудасеизбегнукласификацијеи
конвенције.Уметницинисуупотпуностиуспелиданаруше
ипорушепоредаккојисунападали,алијесууспелидауне
сузначајнеизменеиновиненапољулирике,књижевности
иуметностиуопште.Авангардапредстављасвојеврстанпо
кушајисклизнућаизжанровскихкоордината.Попутжанра
којијебиокултурнатворевина,комуникационимодел,али
исредство–књижевно, културолошко, социолошко,дру
штвеноикојијебиоконстантноупроцесунастајањаиреде
финисања–иавангардаизбегавасвакиобликдефинисањаи
коначности.Онајенепрекиднобилаупроцесунастајањаи
преиспитивања.Посвојојприродиавангардаизмичеописи
вању,класификацији,прецизнојдефиницији.КетринБелси
(CatherineBelsey)сматрада„авангарданијесамостварсти
ла”и„затоштопостављапитањаонапоткопавасвеизве
сности.”15

РенатоПођоли(RenatoPoggioli)увиђаидајеавангардапу
на ентузијазма и емоционалне фасцинације, да она осећа
усебидражборбезанештоштојеновоинеизвесно.Овај
моменат он назива активистичким. Пођоли види још три
моментаилиелементаавангарде:антагонистички,нихили
стичкииагонистички.Антагонизамавангардеиспољавасе
претежноутомедасеигноришесведругоосимњесаме,
нихилизамјеагресијаподигнутанавишистепеннетрпељи
вости,иможда,борбедоистребљења.Агонистичкимоме
натјемоменатфиналенетрпељивости.Онозначаванезадо
вољствоавангардесамомсобомидиректнојенегирањење
неактивистичкеегзалтације.То језавршнимоменатсваке
конкретнеавангарднеманифестације.16

Основнипарадокс авангарденалази се уњој самој.Исто
времено и јединствена и разнородна, и универзална и

15Belsi,K.(2010)Poststrukturalizam,Beograd:Službeniglasnik,str.105.
16Детаљније у: Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd:

Nolit.
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појединачна,ивечнаиконачна,иапстрактнаиконкретна.
Уоквируавангарднихстремљењаподразумевасенесамо
радикалнисломкултуре,негоипобијањењеногобјектив
ногпостојањаињенихмогућности.Једанодосновнихаван
гарднихзахтевајестенегирањетрадиционалнеуметности,
негирање и покушај уништавања институције уметности
уопште,каоиоткривањеиконстантнопревазилажењеуо
бичајенихиприхваћенихформистварања.Авангардаједо
вела до спознавањаформе помоћуњеног нарушавања, до
утемељења институције уметности помоћу њеног негира
ња.Удобаисторијскеавангардепрвипутсе јавиорепер
тоаруметничкихсредстава,односно,ауторивишенисуби
лиограниченипоетикоминормамаједнеепохе,већсусва
уметничка и неуметничка средства постала дозвољена. За
Биргера(PeterBürger)авангардни„покретисупреукинули
могућностједногепохалногстилаиуздиглинанивораспо
ложивостиуметничкасредствапрошлихепоха.”17

Једаноджанрованајзаступљенијихинајпогоднијихзааван
гардне експерименте била је лирика. Осим тога, било је
очигледнодасепреиспитивањемлирскогжанраинападом
наформуипринципепоетскогстварањанападаипоредак
који је дате принципе успоставио.Аутори који су ствара
лиусрпскојкњижевностинасамомпочетку20.века,каои
уосталимпокретимаисторијскеавангарде,својотпорис
казивалисупрекожанралирскепесме.Уместохијерархије
насталајеанархија.Уметност,пасамимтимикњижевност,
садапостајеигра,ауметничкоделоартефакт.Уоквирулир
скогтекстаукидајусеиспољашњеиунутрашњеграницеи
уводесеновипоступциитехнике,несамоизкњижевних
сфера,већиизосталихуметностикаоиизосталихобласти
људскогсазнања.СтаниславВинавер,МилошЦрњанскии
РасткоПетровићпредстављајуавангардусрпскеисторијске
авангарде.Ауторикојисусвојимтекстовимамеђупрвима
узбуркали „мртво море” српске књижевности у прве две
деценије20.века.

Лирикакоја„водиулудницу”:
ТелеграфскисонетиСтаниславаВинавера

Песник, есејиста, критичар, пантологичар, неуморни дух
авангардеусрпскојкњижевностиСтаниславВинаверзапо
чеојесвојуборбупротивконвенцијалирикејош1911.годи
некадајеобјавиосвојупрвупесничкузбиркуподнасловом
„Мјећа”.Увремевладавине„целелепепесме”БогданаПо
повићапосебнупажњукњижевнејавностипривуклесудве

17Birger,P.(1998)Teorijaavangarde,Beograd:Narodnaknjiga,str.27.
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песмемладогаутора:„Шекспир”и„Верлен”.Песникјесам
жанровски класификовао своје песме, односно читаоцима
дао смерницу, упутство, како би им требало приступити.
Наиме,уподнасловуозначиоихјекао„телеграфскесоне
те”.Наведенепесме,састављенеуформисонета,изузетно
редукованогстиха,представљајужанровскихибридукоме
би се могло препознати, осим сонета и неколико кратких
форми,попутбрзалице,илизагонетке.

Начининакојесусеауториусрпскојкњижевностипочет
ком20.векаборилипротивустаљенихкњижевнихобраза
ца били су многобројни. Једна од основних промена које
једонелаисторијскаавангарда,уопште,несамоусрпској
књижевности,билојепомерањетежиштасасмисладела–
на технику, односно, композицију. Репертоар расположи
вихсредставапостајевидљивисамарецепцијаделапоме
ра се за читаву скалу.Наиме, сада тумач, реципијент јед
ногкњижевногтекста„уместодаидаљепокушавада,по
принципухерменеутичког круга, из везецелинеиделова,
разумесмисао,онћесуспендоватитражењесмислаисво
јупажњуусмеритинапринципеконструкцијекојиодређу
јуконструкцијудела,дабиуњиманашаокључзањегову
загонетност.”18

Кадасеинтерпретацијскифокуспреместинапољетеорије
жанратадаполазимоодпремисеАластераФаулерада„дело
којесеповезујесапостојећимжанровима–слагањем(подр
жавањем,конформизмом),њиховимварирањем,увођењем
новинаилиантагонизацијом–настојаће[…]дадоведедо
новихстањаразвојажанра.”19Поетикаисторијскеавангар
деусрпскојкњижевностиподразумеваупотребужанракао
средства, а не оквира или норме књижевног стварања. И
приступамуувекнаједаноднаведенихначина.

Винаверов поступак подразумева са једне стране, повези
вањесаједнимоднајцењенијихжанровалирике–сонетом,
уједно то је и општеместопоетике историјске авангарде,
које подразумева супротстављање постојећој књижевној
идеологији.Дабисеправиланегиралаирушилапотребно
јепознаватиих,што јестебиослучајсааутором„Мјеће”,
„Громобрана свемира” и „Манифеста експресионистич
кешколе”.Међутим,аутортелеграфскихсонетаповезује
сесасамимжанромскраћивањемиредуковањемформеи
истовремено и варирањеми иновацијом.Аутор „Шекспи
ра”и„Верлена”употребомдругихжанровауоквирусоне
таактивираињиховсемантичкипотенцијал.Моглобисе

18Исто,стр.122123.
19Fowler,A.нав.дело,стр.23.
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приметити да осим наведеног жанра, аутор употребљава
и брзалицу и загонетку. Наведени жанрови припадају та
козваној„нижој”,популарнојкњижевностиииграје једна
одњиховихосновнихкарактеристика.Брзалицеприпадају
народнојтрадицијии„заснивајусеназвуковнојилинекад
појмовној игри гласова и слогова, чији је распоред тежак
заизговор,искривазамку.”20Затим,ПешићиМилошевић
Ђорђевићнаводеда загонеткукарактеришеи „једна, увек
изненађујућаперспектива”каоиметафоричностиполисе
мичностречикојесеупотребљавају.Винаверсвеснопомера
границе текстаповезујући сонеткоји је увекпредстављао
место виртуозности са дечијомигром.На тај начин дола
зидопреклапања„високе”и„ниске”књижевности,„висо
ких”и„ниских”жанрова–инастајеконфузијанажанров
скојскали.Натајначинпостаје јаснода„текстовинемају
употребну вредност која је унапред одређенажанровском
припадношћу“21већпостајусамоједанодначинанакојисе
жанр активира.Такође, потврђује сеинемогућност самог
текстадаконтролишесвојежанровскеконвенције,односно
даистовременоиприпадаинеприпадажанрусонета.

Десетједносложнихречиидведвосложне,подељенеупо
дваредачинеукупно14стихователеграфскогсонета„Шек
спир”:Стар./Лир./Чар./Мир.//Мук/Свак./Пук/Чак.
//Ва- /Век /Да //Шек- / спир /Пир.Редукованистихови
подељенисупремасвимправилимасонетакаожанра.Два
катренаидватерцета,представљајуоктетисептетсонета,
алиуњиманемастиховакојибичинилисинтаксичкуцели
ну,убилокомоблику.Стиховисусастављениискључивоод
слогова.Песникнеисписујеречи,већсамоморфеме.Доми
нирајуелипсаиопкорачењепомоћукојихВинаверкомпо
нујепотпуноновиобликсонетнеформе,алиилирскепе
смеуопште.Српскипесницискраја19.ипочетка20.века
предвођениДучићем стварали су сонете који сунајчешће
билинаписаниудесетерцу.ИВинаверстварасонетекоји
суускладусавладајућомпоетиком,чактаквихсонетаима
усвојимзбиркамадалековише.Међутим,основнаодлика
поетике овогпесникаовде јенајављенаидемонстрирана,
каснијеитеоријскиобразложенауМанифестуекспресио-
нистичкешколе:„Данас,кадастареформенисуподмилим
богом ништа, и у старе плаштове из гардеробе поетских
трикова,(макакоонибилиизвезенизлатомидрагимкаме
њеммузике,сентименталности,чулности,романтике),–да
насутеплаштовенећесеувућиниједанкраљиниједан

20Пешић, Р. иМилошевићЂорђевић, Н. (1997)Народна књижевност,
Београд:Требник,стр.38.

21Frow,J.нав.дело,стр.25.
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елф.Миморамоакохоћемодаискористимослепесилеза
своје циљеве,морамонаћинешто друго.Данасми улази
моудухразмештања,удухструјања,удинамикухаоса,
уреволуцијуизразаиизраженог […]Морасе знати:како
да се почне са ослобођавањем речи, појмова, представа –
одњиховихстегаиокова.Ми,експресионисти,почињемо
туреволуцију,миулазимоухаос,убескрајноослобођење
свегаодсвега.”22

ДоксезагонеткаШекспиралакоразрешаваиунасловуиу
тексту,Верленостајеусамомтекступотпунонеодгонетнут:
Гле/Чуј/Бруј/Мре.//Све/Тих/Стих/Је.//Мек./Јек./
Мол.//Рај/Вај/Бол.Сонетјекомпонованод14једносло
жних речи, римованих у прва два катрена обгрљеном ри
мом,докјеутерцетимакомбинованапаралелнаиукрште
нарима.Обепесме заснивају сена елипси, асонанцамаи
алитерацијама.Почивајуна„телеграфскимзвуковнимрепе
тицијама”какоихназиваРадованВучковић,репетицијама
„којимасусераспадалеречииримовањесеуспостављало
наосновугласовнихкомбинација”23.Песникуспевадаодр
жииданагласимузикалностстиханатакомалопростораи
сатакомалосредстава.

ПолисемијаВинаверовихсонетаусложњавасеидодавањем
епитета„телеграфски”.Телеграфскиможебитистуб, знак
илиапарат,уређајзапреношењеудаљенихпоруканаписа
нихпосебнимкодовимаалиипоремећајговоракојисенај
чешћејављакоддецеиликодљудикојиболујуодафазије
(„телеграфскиговор”).

Телеграфскисонетинисупрошлинезапаженоукњижевној
икултурнојјавности.ТрифунЂукићпише:„Алитојошни
јеоригиналност!Гледајтесамо,какавјењеговШекспиру
овомтелеграфскомсонету...Е,није,негојошнешто!”24Ђу
кићсетунезаустављавећпоредителеграфскесонетеиса
„срицањемЊегошевогпопаМића”.РанкоМладеновићбио
јенајрадикалнији,зањега„песма’Шекспир’водиулудни
цу”.25ЈединипозитивансудопесникудошаојеодВелимира

22Винавер, С. (1985) Громобран свемира, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.2021.

23Вучковић,Р.РанапоезијаСтаниславаВинаверау:Поезијаимодерни-
стичкамисаоСтаниславаВинавера,приредиоПетровић,П.(2015),Бе
оградШабац:ИКУМ,БиблиотекаШабачка,стр.48.

24Ђукић,Т.Мјећа,књигастиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,С.Ра-
нирадови,приредиоТешић,Г.(2012),Београд:Службенигласник,За
водзауџбенике,стр.429.

25Младеновић,Р.Мјећа–књигастиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,
С.нав.дело,стр.426.
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Рајићакојисматрада„нетребабитинеправедан:писацнам
једаоинештоново,новозасрпскупоезију.”26

Неизбежнојеприметитидателеграфскисонетисамопред
стављају почетак песниковог похода на „зле волшебнике”
српскекњижевности.

ЖанровскиантагонизамМилошаЦрњанског

НеколикогодинанаконВинаверовеМјеће,игодинуданана
конВеликогратаукоме јеучествовао,МилошЦрњански
публиковао јеЛирикуИтаке.ПремаречимаГојкаТешића
збирка је „својом појавом изазвала праву критичку/поле
мичку провалу беса, запрепашћења, ужасавања, јеткости,
подозрењаипрезрењапремановим,рушилачким,антитра
диционалистичким концепцијама певања и промишљања
поезије.”27ТаквуреакцијуможданајбољеилуструјеБранко
ЛазаревићкојиуСрпскомкњижевномгласнику1921.пише:
„Он(је)простопошаоулицоми,каопустахија,псује,грди,
разбијаизлоге,мењаименаулицама,диже’фирме’саједне
радњеимећенадруге,сударасесаљудимаибежидаље.”28

Наведена Лазаревићева реченица резимира суштину жан
ровскогантагонизмаМилошаЦрњанског,нарочитосегмент
у коме се наводи да песник „разбија излоге, мења имена
улицама,диже’фирме’саједнерадњеимећенадруге”.

Један од најплоднијих поступака којима се мењају жан
ровске конвенције јесте стварање антижанрова. Разбијање
жанровскихконцепција,насловикојинеодговарајутемати
ци,називањестварипогрешнимименима.Антагонистички
приступжанрукојисезасниванаконтрастуисупротности
једанјеодосновнихпоетичкихпринципакојеМилошЦр
њанскиспроводиусвојојзбирцииз1919.године.Намети
Црњансковепобуненашлисусеауторитети,несамокњи
жевни,већирелигијскииполитички.Овакавначинкомпо
новањатекстаодносисепрематрадицијинабаналаниекс
треманначин.

Одређенбројпесамауоквирузбиркенасловљенјежанров
скимтерминима:„Молитва”,„Химна”,„Здравица”,„Наша
елегија”,„Одавешалима”,„Дитирамб”,„Серената”итд.

26Рајић,В.Мјећа–књига стиховаСтаниславаВинаверау:Винавер,С.
нав.дело,стр.433.

27Тешић,Г.СедамдесетпетгодинаЛирикеИтаке,у:Црњански,М.(1994)
ЛирикаИтаке,Београд:Драганић,стр.270

28Петковић,Н.(1944)ЛирикаМилошаЦрњанског,Београд:Терсит,стр.
15.Цитиранопрема:Лазаревић,Б.Лирикаг.Црњанског(1921)у:Срп-
скикњижевнигласник,НовиСад,Београд,књ.2.бр7,стр.531.



91

АНА СТЕВАНОВИЋ

„Молитва”представљаједнуодпесамазбогкојихјепесник
ЛирикеИтакедочекансаподозрењемусрпскојкњижевној
чаршији. Активирањем жанровских конвенција химничне
поезијекојајепрвенственорелигијскогкарактераикојасе
певауславубогова(илиБога)илихероја,Црњанскиисто
времено активира и одређени вид рецепције и поставља
хоризонточекивања.Међутим,унаведенојпесмије„жанр
химнеактивирантакодасеснагомобртањапосупротности
поричуауторитетиутрадиционалнојкултурииуместоњих
сепојављује’потиснутибиолошкисупстрат’(крв)иприро
да.Песмасезаправосастојиупонављањуиварирањуна
веденихдвејустрофа,штојетакођеједанодморфолошких
одликахимничкогжанра:Немамоничег./НиБоганигоспо-
дара./НашБогјекрв.//Расцветашесегробљаипланине,/
расушеветризорепоурвинама;/нимајке,нидома,занас
нема,/нистанка,нидеце./Останамјединокрв.”29Револт
усмеренпрема традиционалнимрелигијскимвредностима
кодпесникаЛирикеИтакепреносисеинанајканонизова
нијитекстхришћанскецркве–молитву„Оченаш”.Црњан
скиу„Молитви”усвечетиристрофедеканонизујеједнуод
најзначајнијиххришћанскихмолитви.Оченашпонављасе
попутрефренанапочеткусвакестрофе,дакле,четирипута.
ЧетирипутапесниксеобраћаОцуичетирипутадеканони
зујежанрмолитве.Ухришћанскојмитологији,број4озна
чавасвеобухватност,универзалност,као4странесветаили
4ветра.30Лирскисубјектништанетражи,низаштанемоли
иобавештаваОцадавишенемачемудасенадаалисинтвој
немавишемоћи, /дасеушталаманапутууноћи/ичем
одсмртинада.Аутористовременобанализујеипародира
текстсамог„Оченаша”:Оченаш/Сенкосветасадапогу-
рена/Надрвенојраги./Салонцемразбијенимнаглави,/И
очимапунимветрењачаплави.Црњанскиуоквирунаведе
нихстиховаупотребљавапоступакувођењаинтертекстуал
ности,саједнестранепоступаккојијебиокарактеристичан
за авангарду, а са друге, један од начина на који се мења
поетикаодређеногжанра.АлудирањемналикДонКихота,
песникактивирановесемантичкепотенцијалежанраипро
ширујењегов репертоар повезујући га са донкихотовском
традицијомкојајеизузетнопотентнаузначењскомсмислу.

Црњанскијеиновативаннапољуизменежанровскихкон
венција,међутим,требалобинапоменутидасеиутрадици
јирускеавангардетекстнаведенемолитвечестоузимаокао
предметуметничкеобраде.НовицаПетковићсматрада је

29Петковић,Н.нав.дело,стр.2829.
30У„ОткривењуЈовановом”четирианђеластојеначетириуглаземљеи

држечетириветраземаљска;Библија(2001),стр.255.
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разлогтајштоје„Оченаш”„текстсасамогврхаофицијелне
културе”ида„песмакојаукључује’Оченаш’(подразумева
га),апритомсењеговазначењапреусмеравајуиличакпре
врћунаналичје,постајепесничкитекствисокепровокатив
ности;провокативностизаправокојаби,кадабиседовела
докраја,завршилаупојавикојусудадаистизвалидемоли
рањемзваничнекултуре.”31

Компонујућипесмуподназивом„Здравица”Црњанскисвој
револт усмерава и ка фолклорним жанровима који су по
својој природи перформативни.Као део традиције ифол
клора, здравица је лирскижанр који има за циљ „искази
вањедобрихжељаосветковинамазастоломдомаћинуили
гостима.”32„Здравица”МилошаЦрњанскогјенатематском
планудоследноспроведенапопринципусупротности,Но
вица Петковић Црњансков поступак назива „књижевном
заменом”:„Јошјевесеонародједан,/укрви,пепелуипра-
ху.Здравицакаоисказивањежељезаживотомокренутаје
’наглавачке’,изврнутанасвојеналичје,насвојусупротну
страну.’Даживигробље’,’Мисмозасмрт’,’даживика-
менирушевине’”.

Обртањемжанровскихконвенцијананаличјеи„пустахија“
Црњански,попутВинавера, својупобунупротивпостоје
ћегпореткаисказује, измеђуосталог, ипрекожанровских
модулација.

БласфемијаРасткаПетровића

Неизоставанмоменатпобуне(алиинеразумевања)усрпској
књижевностиоличен јеуделуРасткаПетровића,песника
којисенијемогаосврстатиниу једанавангарднипокрет,
аликојијебиоиостаоузор.Већ1922.године,Петровићје
изазваооштруреакцијујавноститекстомподназивом„Спо
меник” који је био написан поводом објављивања првог
бројачасописа„Путеви”.33УколикосуВинавериЦрњански
изазивали„само”негативнеипогрднекоментаре,„Споме
ник”јетекстзбогкогајемладипесникумалоискључениз
Српскеправославнецркве.Унаредномброју„Путева”Пе
тровићјебиоприморанданапишеизјавудастихнаоснову
когасугаоптужилизабласфемију„немавезесаХристом
Православнецркве”.

31Петковић,Н.нав.дело,стр.2324.
32Пешић,Р.иМилошевићЂорђевић,Н.нав.дело,стр.92.
33НеобичанфеноменкојијезадесиомногобројнаиздањаделаРасткаПе

тровићабилесумногобројнеинтервенцијеприређивача,претпоставља
сезбогсамеприродеПетровићевихтекстовакојиупорноизбегавајусва
китипжанровскекласификације,алииконачнеинтерпретације,па је
таконаведенитекстостаоупамћенкаоСпоменикПутевима.
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Жанровски, наведени текст је у свим каснијим издањима
Петровићевих дела класификован као лирски текст, мада
сењегови текстови врло тешкомогу уклопити у било ка
каввидкласификације.„Споменик”садржичитавтематско
мотивскирепертоарРасткаПетровићакојићекаснијебити
отелотворенуОткровењу34и још једнуодбитниходлика
Петровићевепоетике,атојепотпунопоништавањеграница
иоквиратрадиционалносхваћенелирскепесме.ГојкоТе
шићганазива„дадаистичкоконструктивистичконадреали
стичкимтипомтекста”35Колаж,монтажа,мозаик,жанров
скихибрид–појмовикојисемогуупотребитиприликомпо
кушајаинтерпретацијеПетровићевогтекста,алиињегове
поетикеуопште.

Крозчитавтексттрадиција,статичностинепроменљивост
предметсуподсмехаипоруге.Песниксеосврћенатради
цијуподизањаспоменикаиосимштопредлажеспоменик
Ослобођенимослободиоцима,споменикОсвете,споменик
рукописимаизгубљенимуРусији,споменикизмрцвареним
поповима, споменикПијаници, споменикПутнику, споме
никПутевима,споменикБудућихгенерација,споменикКа
тастрофаитд.предлажеидаспоменицибудукраткотрајни:
направљениодснегаилиодсвежегцвећа„дасенаСунцу
свиспоменициотопе,анедагранитнопркосезубувреме
наидасунепомични.”36Петровићразараграницепознатог
књижевногтекстатакоштоуњегауткиватехникеипоступ
кекарактеристичне задруге типовеуметничкогизражава
ња,итовизуелног,попуттехникефилмскемонтаже.Песник
раставља једанкњижевни текстинакон тога га саставља,
„зашива”помоћуразличитихтехникакојесумудоступне,
аликојеизневеравајутрадиционалнажанровскаограниче
њаиочекивања.Утекстусе смењујупрозниистиховани
сегменти,памфлет,есеј,манифест,новинскичланак.

Асоцијативност,интертекстуалност,истовременоприпада
ње и неприпадање жанру лирике, провокација, негирање
свихтрадиционалнихвредности–самосунекеодособина
Петровићевепоетикеоличенеунаведеномтексту.

„Споменик” се, са једне стране, опиреинтерпретацији, са
друге,можеиматибезбројинтерпретација,истовременоје

34Откровењејепубликованотакође1922.годинеинијепрошлонезапа
жено: „компромитовање књижевности”, „проституисање уметности”,
књига за „библиотекепсихопатолога”, песник јепојаваиз „социјалне
патологије”,апесмесуму„мистификацијаишарлатанство”–самосу
некиодкритичкиходређењаПетровићевезбирке.

35Тешић, Г. (2009) Српска књижевна авангарда, Београд: ИКУМ,
Службенигласник,стр.289.

36Петровић,Р.(1958)ИзборI(19191924),Београд:СКЗ,стр.74.
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иуметничкитекстиманифестиполемика,исценскиприказ
иупотпуностиилуструјеПоетикуРасткаПетровићакојаје
увеликојмериутицаланасвеобликеи-измеавангардног
стварања.

Закључак

Лирикаможедапружиразличитевидовеотпора:нанивоу
језикауколикосматрадаједошлодоконтаминацијејезика,
доњеговоготуђењаилизасићења;натематскомотивском
нивоу,кадасејавипотребадасеуведуноветемеиидејеили
дасепостојећепародирају;нанивоуформе,кадасепреи
спитујуограничењаипроширујезначењетекст.Каоисто
ријска категорија, лирика није увек имала исту улогу, као
штонипесницинисуималиистистатус.

Поезијасрпскекњижевностинапочетку20.векабилајепо
езијапобунеиједанодреткихтренутакауисторијисрпске
књижевностикадајепоезијабилаумогућностидаизазове
реакцију,унаведенимпримерима,најрадикалнијууслучају
РасткаПетровића.Нападнатрадицијујеувекнападнаод
ређенеконвенције,свакапобунаподразумеварушењеодре
ђеногпоретка.

Схватање побуне авангардних песника као побуне против
жанровскихконвенцијаусмеравапажњунаодређенеаспек
теделакоји„истовременообележавајутрадицијуиеволу
цију, аспекте његове трансформације.”37Авангардни напад
наинституцијууметностизавршиосепоразомсобзиромда
јетаинституцијаусебеинтегрисалаавангарднествараоцеи
токаоједансвојбитандео.Дошлоједокомерцијализовања,
ритуализовањаинакрајуакадемизовањаавангардештоје
уништилосвакуњенукритичкуоштрицу.

Међутим, како наводи Дерида у есеју „Шта је поезија?”:
„немапесмебезнесрећног случаја,немапесмекоја сене
отваракаорана,аликоја,такође,нијерањавајућа.”38

37Culler,J.нав.дело,стр.49.
38Дерида,Ж.(1992)Штајепоезија?,Пољабр.123,НовиСад:Културни

центарНовогСада,стр.399.
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GENRESUBVERSIVENESSOFTHE
AVANTGARDEPOETRY

Abstract

Atthebeginningofthe20thcentury,Serbianliteraturehascreatednew
poeticpatternswithintheavantgardeframework.Thebasicconceptof
avantgardewastheconceptofrebellion:againstoldliterarytraditions,
against religion, against history, against all kinds of authorities and
ideologies. Lyrical genre was the prevailing genre because it was
suitableforpoeticexperimentoftheavantgardeauthors.Bychanging
the lyrical poem and attacking its form, poets were attacking the
authorities who established those principles. Based on the modern
genretheory,researchisquestioningtextswrittenbyStanislavVinaver,
MilošCrnjanskiandRastkoPetrovićandtheircreativeproceduresand
acts inorder to indicate theuseof lyric asmeansof opposition and

resistancetoauthoritiesandpatterns.

Key words:Serbianliterature,avant-garde,lyric,poem,genretheory
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