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ну ћа. Мо дер ни кул тур ни обра зац Ср
би је, ко ји је био из гра ђи ван од Пр вог 
устан ка 1804. до Пр вог свет ског ра та 
1918. године имао је из вор ства ра лач
ког на дах ну ћа у ко сов ском ми ту. У 
том сми слу, он ни ка да ни је био де
струк тив на иде о ло шка пре ми са, не
го на про тив, по зи тив на вред ност ко
ја је ин спи ри са ла Ср бе да оства ре 
сво ју по ли тич ку и кул тур ну еман ци
па ци ју у то ко ви ма европ ских вред но
сти и на чи на жи во та. Тра ге ди ја ко ја 
се до го ди ла на Бал ка ну то ком по след
њих ра то ва не мо же има ти ни ка кве 
ве зе са ко сов ским ми том. Мо же се са
мо го во ри ти о ма ни пу ла ци ји и зло у
по тре би те срп ске ду хов не све ти ње, 
иза ко је се че сто крио пу ки праг ма ти
зам и бор ба за власт. Но, то ни је екс
клу зив ни срп ске фе но мен. Сва ки 
мит је под ло жан зло у по тре ба ма, чак 
и на За па ду, где по сто је ду бо ко уса ђе
не ин сти ту ци је па рал мен тар не де мо
кра ти је и гра ђан ског дру штва (што и 

аутор при зна је). Али по и сто ве ћи ва
ти ко сов ски мит са уби лач ком иде о
ло ги јом је ви ше не го зло на мер но. Си
гур но је да се иза та квог про ми шља
ња кри ју кон крет ни по ли тич ки ци ље
ви, јер аутор на са мом за вр шет ку 
књи ге на во ди ка ко је Ре пу бли ка Срп
ска цар ство ко сов ског ду ха. По ру ка 
је ја сна: ако је срп ски ен ти тет у Бо
сни и Хер це го ви ни на стао вар вар
ским и ге но цид ним рад ња ма, он да је 
ег зи стен ци ја та квог прав нопо ли тич
ког окви ра прав но нео др жи ва; или 
дру гим ре чи ма: Ре пу бли ка Срп ска 
мо ра да не ста не.  

Без об зи ра на ова кве круп не 
не до стат ке, књи гу Ге ра Деј зинг са 
тре ба про чи та ти. Она са др жи мно
ге ко ри сне чи ње ни це и ана ли зе ко је 
се мо гу ис ко ри сти ти у разумевању и 
ре ша ва њу тог из ра зи то те шког и не
за хвал ног пи та ња по ло жа ја Ко со ва 
и Ме то хи је у бал кан ским окви ри ма. 
У том сми слу, аутор овог при ка за је 
искре но пре по ру чу је.

Мирослав Свирчевић

THE OT HER SELF. SEL FHOOD AND SO CI ETY 
IN MO DERN GRE EK FIC TION

Di mi tris Tsi o vas, The Ot her Self. Sel fhood and So ci ety in Mo dern Gre ek Fic tion, 
Le xing ton Bo oks, Ox ford, 2003, 1–289.

Ди ми трис Тзи о вас, про фе сор 
нео хе лен ске књи жев но сти на Уни
вер зи те ту у Бир мин ге ну, по све тио 
је ову књи гу сту ди ја ма грчкe про зе, 
„Пе пе љу ги“ грч ке књи жев но сти. 
Грч ки пе сни ци, на ро чи то до бит ни
ци Но бе ло ве на гра де, при вла чи ли 
су ви ше па жње ка ко чи та ла ца та ко 
и исто ри ча ра књи жев но сти. Грч ка 
про за, по себ но ро ма ни, по сма тра ни 
су ви ше као исто риј ска или би о граф
ска оства ре ња, а рет ко у ши рем књи

жев ном или дру штве ном кон тек сту. 
Иако Тзи о вас не пре тен ду је да пру
жи це ло куп ни пре глед раз во ја грч ког 
ро ма на, оби ље по да та ка ко је на во ди, 
са гле да ва ју ћи их кроз од нос ту ма
че ња у раз ли чи тим вре ме ни ма или 
шко ла ма, пред ста вља ју по у здан осло
нац за раз у ме ва ње осо бе но сти ге не зе 
но во грч ке про зе. Ода бра ни ро ма ни 
ко је Тзи о вас у овој књи зи ту ма чи 
пред ста вља ју, у не ку ру ку, пре лом не 
тач ке у раз во ју грч ког би о граф ског 
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ро ма на: пи ка рест ног романа (Ве ли ки 
па ће ник), бил дунгс ро ман (Ле о ни и 
Сун це смр ти), жен ског ро ма на „от
кри ва ња са мо све сти и бу ђе ња“ (Лу ди
но зла то).

Грч ко књи жев но ства ра ла
штво, ка зи ва но ве ко ви ма, раз ви ја ло 
се у при сно сти твор цака зи ва ча и 
слу ша ла ца, у истом ду хов ном аре а
лу и си сте му вред но сти. Пре ла зак 
са усме ног на пи са но ства ра ла штво 
по ву кло је за со бом но ву ре ла ци ју 
пи сацчи та лац, по ти ску ју ћи при
пад ност за јед ни ци као обра зац ко
му ни ка ци је, по ја ча ва ју ћи дис тан цу 
твор ца и ре це пи јен та. У на сто ја њу 
пи сца да по у зда ни је и лак ше пре не се 
по ру ку чи та о цу и оства ри ме диј ски 
кон такт, грч ки про за и сти ори јен ти са
ли су се ка те ма ма жи ве на ци о нал не 
има ги на ци је очу ва не у ко лек тив ном 
иден ти те ту (На ци о нал на има ги на ци
ја, ко лек тив ни иден ти тет и ин ди
ви ду ал ност у Грч кој, стр. 13–54). Грч
ки пи сци су, по ми шље ну Тси о ва са, 
ско ро до ХХ ве ка оста ли на ли ни ји 
олак ша не ко му ни ка ци је са чи та о ци
ма. Вр хун ски ро ма ни чи та ни су и ту
ма че ни на уоби ча је ни на чин, то јест, 
јед но стра но по сма тра ни. При сту
пом са со ци о ло шког и пси хо ло шког 
ста но ви шта от кри ва ју се за не ма ре
не по ру ке ро ма на, на кoje Тси о вас 
и ука зу је у овим сту ди ја ма. Је дан од 
пр вих ро ма на не за ви сне Грч ке је сте 
де ло Гри го ри о са Па ле о ло го са Ве ли ки 
па ће ник, сна жно осло њен на хе ле ни
стич ку и ви зан тиј ску ро ма неск ну 
књи жев ност, али и на фран цу ски 
аван ту ри стич ки ро ман. Лик грч ког 
ри те ра, углав ном је сма тран вер зи
јом фран цу ског узо ра Жи ла Бла за. 
Тзи о вас апо стро фи ра, с јед не стра не, 
ма ње за па же но из ра ста ње Па ће ни ка 
у на ци о нал ног ју на ка, сим бол грч ког 
под не бља, а с дру ге, при по ве дач ки 
по сту пак у ко ме се ис по ља ва на ра
тив на тра ди ци ја грч ког под не бља 
(Па ле о ло го сов „По ли па тис“. Пи ка

рест на (ауто)би о гра фи ја као на ци о
нал ни ро ман, 55–82). Ана ли зи ра ју ћи 
Па па ди ја ман ти со ву но ве лу Же на уби
ца, Тзи о вас је не са гле да ва са мо као 
со ци јал но засно ва ну већ ука зу је на 
оправ да ност ње ног свр ста ва ња ме ђу 
књи жев не ауто би о гра фи је или ме ђу 
пси хо ло шке три ле ре. Ак цен ту ју ћи 
пре ла ма ња јав ног и при ват ног, кул
ту ре и при ро де, му шког и жен ског у 
ли ку ју на ки ње, Тзи о вас сма тра да је 
нај бли же од ре ђе ње Же не уби це дра
ма ин ди ви ду ал не све сти. (Са мо о се ћа
ње, при род но пра во и со ци јал на ре зи
стен ци ја, 83–101). У пред ста вља њу 
пу та раз вој ну ли ни ју од со ци јал ног 
до бил дунгс ро ма на Тзи о вас пред ста
вља де ла Кон стан ти на Те о та ки са Осу
ђен и Јор го са Те о та ки са Сун це смр ти 
и Ле о нис. Бил дунгс ро ман ука зу је се 
као про то тип пред ста ве раз во ја по је
дин ца у дру штве ној за јед ни ци, из ве
сно из два ја ње из ко лек тив них тра ди
ци о нал них нор ми (Ин ди ви ду ал ност 
и ин вен тив ност: од со ци јал ног до 
бил дунгс ро ма на, 103–133). Сло бо да 
ин ди ви дуе да ле ко је сна жни је из ра
же на у Ка зан ца ки со вим ро ма ни ма 
Грк Зор ба и Ка пе тан Ми ха лис, до ве
де на до оштрог су прот ста вља ња по је
дин ца и за јед ни це (По е ти ка чо ве чан
ства: род и са мо и ден ти тет и „Ка пе
тан Ми ха лис“, 153–174). Так тси со ва 
но ве ла Тре ће вен ча ње оце ње на је као 
ауто би о граф ска при ча ко ја укљу чу
је кул тур ну и по ли тич ку исто ри ју 
са вре ме не Грч ке. Тси о вас лу цид ном 
ана ли зом от кри ва сло же не дру штве
не од но се ко ји се у све сти је дин ке 
пре пли ћу иза зи ва ју ћи кон фу зи ју хи
брид ног иден ти те та (Ти ра ни и за тво
ре ни ци: На ра тив на фу зи ја и хи брид
ни иден ти тет у „Тре ћем вен ча њу“, 
175–193). Про за Ди ми три са Хат зи са 
обич но је тре ти ра на са со ци јал ног 
аспек та. Осо бе ност ње го вог при по
ве дач ког по ступ ка је сте ме та ми мич
ка кон струк ци ја ју на ка ко ји пре зи ру 
свој со ци јал ни ста тус и у сво јој кла
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си оста ју изо ли ва ни и уса мље ни (Ка 
де фи ни ци ји со ци јал ног кон тек ста: 
на ра ци ја ег зи ла и уса мље но сти, 195–
214). Са жен ске стра не по сма тра на 
ре ла ци ја по је дин ца и ко лек ти ва, ис
по ље на је у грч ком фе ми ни стич ком 
бил дунгс ро ма ну XX ве ка. Пре ма на
ра ци ји о са мо от кри ва њу раз ли ку ју 
се два основ на ти па ро ма на: у јед ном 
на по ри за со ци јал ном ин те гра ци јом 
нај че шће се пре о кре ну у ре гре си ју 
и изо ла ци ју, док се у дру гом про цес 
бу ђе ња све сти кре ће од мит ског ка 
сим бо лич ном, не оства ру ју ћи за ми
шље ну аутен тич ност (Ста ри ду ка
ти и Ахи ло ва ве рид ба: По ли ти ка и 
са мо пред ста вља ње, 215–247). Рас ко
ра ку из ме ђу иден ти те та и за ми шље
ног иден ти те та по све ћен је Тзи о ва

сов дис курс о ро ма ни ма Ви зи ни са 
Мо сков – Се лим и Га ла на ки са Жи вот 
Исма ил Фе рикпа ше (Мо сковСе лим 
и Жи вот Исма ил Фе рикпа ше: На ра
ци ја иден ти те та, 249–275).

 Ана ли зе Ди ми три са Тзи о ва са 
ука зу ју на мо гућ но сти са гле да ва ња 
ро ма на ме мо ар ског или исто риј ског 
ка рак те ра као ко ре ла ци је са мо и ден
ти те та, ауто би о гра фи је и ути ца ја дру
штве ног раз во ја на ка рак тер по је дин
ца, ус по ста вља ју ћи ин тер ак ци ју ко
лек тив ног и ин ди ви ду ал ног, ре ал ног 
и су бјек тив ног. Ова квим по гле ди ма 
на грч ку про зу Тзи о вас је ука зао на 
ње ну сло же ност и ра зно ли кост, отва
ра ју ћи ди ја лог лич но сти и кон тек ста, 
ин ви ди у ал но сти и дру штва. 

Јо ван ка Ђор ђе вићЈо ва но вић

GRE E CE AND THE BAL KANS
Gre e ce and the Bal kans. Iden ti tes, 

Per cep ti ons and Cul tu ral En co un tres Sin ce the En lig hten ment 
(ed. Di mi tris Tsi o vas), As hga te, Al der short, 2004, 1–280.

Ин те ре со ва ње за пад ног све
та за Бал кан, сход но исто риј ским 
и по ли тич ким при ли ка ма, ци клич
но ра сте и опа да по кре ћу ћи и ин
те ре со ва ње на уч ни ка. У но ви је 
вре ме об ја вље не су књи ге, с јед не 
стра не, о бал кан ским про бле ми
ма са гле да ним у кон тек сту исто
риј ског раз во ја овог про сто ра (S. 
Pa vlo witch, Isto ri ja Bal ka na 1804–
1945; M. Glenny, Bal kan 1804–1999: 
Na ci o na li zam, Rat i Ve li ke si le; M. 
Ma zo wer, The Bal kans – 2000). С 
дру ге стра не, то су сту ди је ко је се 
ба ве пер цеп ци јом Бал ка на у де ли
ма за пад них исто ри ча ра, пу то пи
са ца или књи жев них ства ра ла ца 
(М. То до ро ва, Има ги нар ни Бал
кан; В. Гол дсфор ти, Из ми шља ње 
Ру ри та ни је. Им пе ри ја ли зам ма

ште). Ка да је ин те ре со ва ње За па
да по че ло да опа да, по ја ви ле су се 
сту ди је ко је се од но се на ме ђу соб
но ви ђе ње бал кан ских су се да (С. 
Вел ко ва, Сло вен ски су сед и грч ко 
на ци о нал но „ја“; Bal kan Iden ti tes. 
Na tion and Me mory ([ed. M. To do ro
va],  Gre e ce and the Bal kans. Iden ti
tes, Per cep ti ons and Cul tu ral En co un
ters Sin ce the En lig hten ment ко ју је 
уре дио Ди ми трис Тзи о вас). 

Увод ни део Д. Тзи о ва са, за
тим сту ди је грч ких на уч ни ка и 
бал ка но ло га са свет ских уни вер зи
те та ко је осве тља ва ју ко ре ла ци је 
бал кан ских на ро да са исто риј ског, 
књи жев ног, му зи ко ло шког или 
ет но ло шког аспе ка та чи не до бро 
осми шље ну це ли ну. У сва ком по
гла вљу апо стро фи ран је про блем 




