
158 М. Флашар, Античка и класицистичка теорија . ..

МИРОН ФЛАШАР УДК 875-1.0:886.1-1.0
Филозофски факултет 
Београд
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ЖАНРОВА

А п стр а к т : Усвајање традиционалне поетике настале на 
основу античке песничке теорије и праксе пресудно одређује 
још и рад српских песника класициста из првих деценија XIX 
века. Тумач њихових песама отуда je и обавезан да своје интер- 
претације ослони на прескриптивне колико и дескриптивне ста- 
вове таквих поетика; надасве на оне поетичарске систематиза- 
ције где ce, уз епику и драму, као трећи песнички род јављају 
„мањи песнички производи“, род унутар којег су све врсте песа- 
ма и сви лирски жанрови подједнако подвргнути додатном и 
обухватном категорисању ex matena, vel obiecto.

Када сам y наслов овога саопштења унео одредбу л и р -  
ски  ж анрови , знао сам да то може изазвати неке неспоразу- 
ме; na и осећај нелагодности код свакога који зна, све до y 
појединости, колико je заплетен посао дефиниеање лирике— 
ли рскога ; посебно ако ce држи на уму античко песништво и 
песништво класицизма, a приступа и једном и другом под 
утицајем оних схватања лирске поезије каква су развијена y 
време романтизма; a и до данас су доста присутна, делом као 
доктрина општег мишљења. Ипак, нисам ce одлучио да y на- 
слов саопштења -  као одређење теме -  ставим један други a 
данас доиста мало познати термин: м ањ и песнички произво-  
ди\ тим пре што je тај термин обухватнији a може изазвати 
утисак непримерене описности; na и побудити предубеђење 
да смо ce предали y руке дефиницијским техникама истовре- 
мено формалистичким и непрецизним, таквим којима ce не 
може поуздано омеђити област лирике, пространи домен пе- 
сничког стварања који -  што ce једино већ отпрве чини ја- 
сним -  лежи изван два друга велика домена, епског и драм- 
ског. Па и ово, наравно, само уколико ce не одрекнемо тројне 
схеме песничких родова, y корист двојне, још Аристотелове.

Морали смо ce дотаћи крупног питања систематисања 
песничких родова. За нашу потребу није га тешко конкрети- 
зовати. На пример, као питање да ли y античкој поезији ли- 
риком треба сматрати само мелику, монодијску и хорску; a y 
класицистичкој само оду, са химном и дитрамбом. A затим и
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y преокренутом виду, као питање да ли y лирику смемо 
сврстати епиграм, елегију, јамб. (Ове врсте барем y неким 
њиховим конкретизацијама и појавним облицима.) Чему ce, 
неизбежно, придружује и питање о „родовској припадности“ 
буколске песме и идиле.

Многи су разлози са којих, y новијем времену, долази 
до неодлучног колебања и y историјском приказивању и y 
теоријском дефинисању области лирскога, нарочито када je 
реч о античој и класицистичкој поезији. Изворни, y алексан- 
дријском раздобљу на старо грчко песништво примењени 
критериј -  певачко извођење текста песме уз пратњу музич- 
ког инструмента, дакле онај критериј на основу којега je на- 
стао термин мелика  (а и лирика), није ce више могао смисле- 
но применити ни на песништво хеленизма, ни на римско пе- 
сништво. Накнадни и нововековни, a y историској перспекти- 
ви заиста скори критериј субјективности, критериј јаке и са- 
свим личне емоционалности који je изграђен тек y време ро- 
мантизма, учинио ce међутим не маломе броју теоретичара 
примењивим и на управо споменуте касније ступањеве разво- 
ja античке поезије; посебно на многе Катулове песме, оне пи- 
сане хеленистичким „лирским“ размерима (хендекасилаб, 
холијамб) a и на његове епиграме састављење y елегијском 
дистиху; затим на знатан број елегија из пера Тибула, Про- 
перција, a и Овидија; па и на Вергилијеве хексаметарске 
еклоге, грађење, y креативном подражавању, према хелени- 
стичкој буколици, посебно Теокритовој идили.1)

Немам намеру да зађем y шуму од начелних проблема, 
неразрешених колико и расправљаних y раним покушајима 
дефинисања лирикелирскога . Желим просто да укажем, али 
не без потребне упорности, на чињеницу да je свако интер- 
претативно читање „мањих поетских производа“, па према 
томе и песама из неког „лирског ж анра“ -  ако не припадају 
античком или класицистичком песништву — y великој мери 
зависно од сврставања одређеног текста, a неретко чак и ње- 
гових B e h p i x  делова, не само y историјске врсте какве су еле- 
гија, химна, епистола итд., него и категоријску схему изведе- 
ну ex materia, vel obiecto. Наиме, y процесу дефинисања лири- 
ке као песничког рода, те конституисања како лестивце лир- 
ских жанрова тако и врста песама уопште, пресудну улогу 
одиграли су неколики историјски чиниоци, и то, надасве, сра- 
змерна дефиницијска непроблематичност епског и драмског 
рода, премоћ тројне схеме родова над двојном и продирање

1 Индикативна су, y овоме погледу, сведочанства што их пружају ен- 
циклопедијски приручници. Види на пример чланке y Princeton Encyclopedia 
o f Poetry and Poetics (A. Prminger, ed.), Londori-Basingstoke 1974, 464-465; G. 
von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1969, 458; Meyers kleines Lexi
kon -  Literatur, Manheim-Wien-Zürich 1986, 265.
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реторичарских категорија исказа y теорију песништва. Тра- 
диционална поетика дескриптивно-нормативног усмерења, 
која je настала на основама античке песничке праксе и тео- 
рије a под дејством споменутих чинилаца, нудила je и 
српским класицистима парадигматске низове „краћих песа- 
ма“ из античке, ренесансне и барокне поезије, као моделе за 
остваривање ќатегорија ex materia, какве еу епицедиј, енко- 
миј, протрептик и друге. Рад песника на одређеној песми, би- 
ло да je она формално елегија или ода, епиграм или еклога, 
био je y највећој мери оријентисан према тим категоријама 
ex materia, што je имало за последицу релативисање парадиг- 
матске улога традиционалних врста при стварању одређеног 
текста.2)

У којој je ово мери тачно, a и битно за интерпретацију, 
може ce показати на бројним примерима. Намерно ce опреде- 
љујем за еклогу, и то најпре за једну од раних, славенских 
еклога Лукиј ана Мушицког.

Еклога на смрт Василија Петровића (1802) показује сво- 
ју припадност категорији епицедија двојако. У тексту, реми- 
нисценцијама које je везују не само за Вергилијеву Пету 
еклогу; него и за carmen lugubre било које врсте. A већ и сами 
m otom : „Durum; sed levius fit patientia, / Quidquid corrigere est 
nefas“2 3. Наиме, овакав m oto  нема само вредност пригодног ге- 
нералисанот исказа, готово сентенције. У питању су завршни 
стихови из Хорацијеве од I 24, a ова je, такође, епицедиј. Ис- 
ходећи од ових јасних индиција за категорисање поменуте 
еклоге Лукијана Мушицког, интерпретација може да објасни, 
до y појединости, како топику и мотивику тако и стилизацију 
излагања и ductus мисли y томе песничком тексту.

Треба ли још и нагласити да y нормативно-дескриптив- 
ној поетици на коју су ce ослањали песници српског класици- 
зма прва два примера за epicedium , односно carmen funebre, 
јесу управо Хорацијева ода „Quis desiderio“ (I, 24) и Вергили- 
јева Пета еклога?

Указујем подједнако сумарно, и на еклогу Обрад и  З л а -  
тоје Јована Хаџића4, српског класицисте и следбеника Луки- 
јана Мушицкога. Већ опрезни гледамо одмах на m o t o : „I se
cundo omine!“ И овај мото стављен над класицистичку еклогу 
узет je из једне Хорацијеве оде (III, 11 стих 51). Ода je љубав- 
на песма, a Хорације ce y н>ој служи митском л>убавном при- 
чом да би, кроз паралелу, осветлио актуалну животну ситуа- 
цију. (Ова техника била je развијена y елегији.) Значење Хо- 
рацијевих речи -  „Пођи, под сретном звездом!“ -  опет није

2 Види нпр. Јожефа Григеља Institutiones Poeticae in usum Gymnasiorum 
Regni Hungariae, Budae, 1809.

I Лукијана Мушицког Стихотворенија II, Будим 1840, стр. 183.
4 Јован Хаџић, Дела, I, Н. Сад 1855, стр. 46.
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само избор по смислу примереном садржини песме. Те речи 
део су митске сцене и директног, патетично стилизованог го- 
вора. Данаида, она једина која je поштедела смрти свога му- 
жа, овога хитно одашиље. Њене су речи, y последњој строфи 
Хорацијеве оде, заправо сажети ргоретpticum. A текст Хаџи- 
ћеве еклоге Обрад и  Златоје може ce поуздано тумачити, и 
на материјалној и на уметничкој равни, тек ако ce чита као 
спој две категорије исказа назване prosphoneticum и propempti- 
cum carmen y категоризацији ex materiar.

Наиме, тек као песма поздрава упућен госту при њего- 
вом доласку, a затим и одласку, Хаџићева еклога постаје до 
краја разумљива, како y своме сликовном говору тако и y 
својим конкретним импликацијама. Под народним именима 
-  која овде замењују античка којима ce служио Мушици -  
крију ce одређење личности из српског културног живота; a 
реч je о једној епизоди из Лукијановог живота; заправо о јед- 
ном задржавању Лукијана Мушицког код пријатеља, али са- 
мо на процутовању6.

Нисам насумично скочио са теме о „лирским жанрови- 
ма“ на примере узете из круга српске класицистичке еклоге. 
Прво, реч je о улози категорија ex matena y класификовању 
свих „краћних песничких производа“. Друго, обе споменуте 
еклоге, и Лукијанова и Хаџићева, имају мото из Хорацијевих 
ода, и то такав који непосредно указује на њихову припад- 
ност y категорије обележене терминима epicedium  и propemti- 
cum. Треће, што je овде могло бити само назначено, за интер- 
претацију обе те класицистичке еклоге важне су и античке 
песме „лирскога ж анра“ (ода, хеленистичка лирика), a такве 
које су y традиционалној школској и класицистичкој поетици 
навођене као меродавни модели за састављање споменутих 
категорија песама.
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Es wird darauf hingewiesen, dass poetologische Ausführungen de diversitate 
carminum ex matena vel obiecto von grundlegender Bedeutung sind für jede Interpre
tation von Gedichten des serbischen Klassizismus.

5 Овде не улазим y дефиницијска колебања код термина као isitirion, 
epibaterion, apobaterion, apopempticon.

6 Ha иеторичност епизоде указује сам Јован Хаџић, Дела I, стр. 172 
(„Ова ce еклога односи на Мушицког, који je y зимно време као администра- 
тор Епархије Горњокарловачке тамо к своме стаду путовао“). Отуда треба 
опрезно преиспитати претпоставке о утицају мотива из Вергилијеве Пете 
еклоге на ову песму Јована Хаџића (М. Павић. Историја српске књижевно- 
сти класицизма и  предромантизма, Београд 1979, стр. 412).

11 Жива антика


