
Ви о ле та Јо ва но вић
Пе да го шки фа кул тет
Ја го ди на

ПО ЛИ ФО НИЈ СКИ ТИП УМЕТ НИЧ КОГ МИ ШЉЕ ЊА У
ДЕ ЛУ ВЕ ЛИ КА ДЕ ЦА АН ТО НИ ЈА ИСА КО ВИ ЋА

Апстракт: У ра ду се раз ма тра по ли фо ниј ска при ро да на ра ци је у збир ци при -
по ве да ка Ве ли ка де ца Ан то ни ја Иса ко вић. Ана ли зом иде о ло шке и пси хо ло шке тач -
ке гле ди шта у при по вет ка ма Кроз гра ње не бо и По вра так по ка зу је се да рат и ре во -
лу ци ја у де лу овог при по ве да ча пред ста вља ју са мо те мат ске окви ре у ко ји ма он на -
сто ји да оства ри јед но сло же но и ви ше сми сле но књи жев но ви ђе ње чо ве ка и жи во та
уоп ште. Иде а ли стич ки, уто пиј ски као и су ро во ре а ли стич ки по глед на свет Иса ко ви -
ће вих ју на ка по ве зу је је дин стве ни на пор у по тра зи за сми слом лич не жр тве и стра -
да ња у ван ред ним вре ме ни ма и гра нич ним си ту а ци ја ма али и страх од бе сми сле не
пат ње, смр ти и за бо ра ва. 

Кључ не ре чи: тач ка гле ди шта, по глед на свет, по ли фо ни ја, иде о ло ги ја, пси хо -
ло ги ја, мо рал, смрт, сми сао

Смрт као те ма до ми ни ра збир ком при по ве да ка Ве ли ка де ца Ан то ни ја
Иса ко ви ћа. Он по ста вља чо ве ка у дра ма тич не окол но сти, нај че шће пред ал -
тер на ти ву жи во та или смр ти, и у тим окви ри ма на сто ји да от кри је ње го ва
„ду бин ска свој ства, на гон ско-би о ло шка и све сна, де струк тив на и ху ма на“1.
Оту да су у Ве ли кој де ци рат и ре во лу ци ја као сво је вр сна „ин тен зи фи ка ци ја
жи во та, мо ме нат ка да жи вот отво ре ни је и ја сни је отва ра сво је гор ко, мрач но,
пра во ли це“,2 са мо те мат ски окви ри у ко ји ма Иса ко вић на сто ји да оства ри
јед но сло же но и ви ше сми сле но књи жев но ви ђе ње чо ве ка и људ ског жи во та
уоп ште.

Те же ћи да на са вре мен на чин про дре до исти не о чо ве ку, да чо ве ка,
бор ца са гле да кроз ње го ва уну тра шња пре жи вља ва ња, Иса ко вић пре пу шта
ју на ци ма да из ра жа ва ју се бе не по сред но, пу тем чул них опа жа ја нај че шће
сим бо лич ног ка рак те ра, та ко да „по глед уну тра и из ну тра“ ве зан за свест ју -
на ка, за ње гов основ ни до жи вљај, сме њу ју ћи се на из ме нич но и ди на мич но,
чи ни сли ку све та Ве ли ке де це су бјек тив ном и по ли фо ном3. О „дру га чи јем
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1 Пе тар Џа џић, Про за Ан то ни ја Иса ко ви ћа, Са вре ме на про за, Срп ска књи жев ност у
књи жев ној кри ти ци, Но лит, Бе о град, стр. 390.

2 Љу би ша Је ре мић, исто, стр. 290 .
3 Све при по вет ке Ве ли ке де це од ли ку је спој при по ве дач ке на ра ци је са лир ским и драм -

ским еле мен ти ма, при че му про ме на ста но ви шта има ве о ма зна чај ну уло гу, Јо ван Де лић, При -
по вет ке Ан то ни ја Иса ко ви ћа, Лир ски и драм ски еле мен ти у Иса ко ви ће вој рат ној при по ви је ци,
Књи жев ност, 1990, стр.1349
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углу гле да ња“ за хва љу ју ћи ком је у сво јим при по вет ка ма „по чео да гра ди јед -
ну но ву поeтику ра та“4, Ан то ни је Иса ко вић го во ри: 

„При по вет ка Ка ши ка је пр ва при ча ко ју сам на пи сао. Већ ту, на је дан
на чин, кри је се основ но зр но не ке – ако мо гу та ко да ка жем – мо је по е ти ке.
То га, ве ро ват но, ни сам био све стан ка да сам по чео да пи шем“.

На пи та ње но ви на ра че га ни је био све стан Иса ко вић од го ва ра:
„Тог…дру га чи јег угла гле да ња… Ако бих по ку шао – на те ме љу на кнад -

не све сти – да на ђем то при по ве да че во око, не ку ње го ву тач ку ослон ца: он да
је то око од о здо, око бор ца. Хтео сам књи жев но да оста нем та мо где сам
ствар но био: у са мом ме су, у са мом тки ву ре во лу ци је… Ме не ни је за ни ма ла
на ша вој ска и не при ја тељ; ме не је за ни ма ла са ма ре во лу ци ја, су коб изу тра.
Су коб у љу ди ма те ре во лу ци је. То је би ла мо ја основ на пре о ку па ци ја. Не ка -
жем да се у мо јим про за ма не по ја вљу је Не мац, Ита ли јан итд. Али основ но
је тај по глед уну тра и из ну тра“5.

Тач ке гле ди шта ју на ка аутор при хва та на свим пла но ви ма: иде о ло шком,
пси хо ло шком, про стор ном и фра зе о ло шком6 .Раз ме ште не дуж тек ста, оне тво -
ре не ви дљи ву мре жу ко ју тре ба от кри ва ти као сво је вр сну ду бин ску умет нич -
ку струк ту ру. За хва љу ју ћи про јек ци ји ствар но сти из пер спек ти ве по је ди нач -
них ли ко ва мо же мо да за па зи мо да Ан то ни ју Иса ко ви ћу у Ве ли кој де ци ни је
би ло ва жно „шта ње гов ју нак пред ста вља у све ту, не го пре све га, шта за ју -
на ка пред ста вља свет, и шта он сам за се бе пред ста вља“7. 

Тач ке гле ди шта ра сло ја ва ју се нај че шће на оно ли ко оп ци ја ко ли ко је и
ак те ра при по вед них де ша ва ња Ка ши ка (Зо ћа - Стан ко), По вра так (Ко ста -
Дам њан), Две но ћи у јед ном да ну (Ву ки ца-Па вле), у при по вет ка ма По тре ћи
пут и Три пла ва цве та при по вед ни свет је углав ном сли кан из све сти глав ног
ју на ка (Зе ка ви це, Дам ња на,), да би Кроз гра ње не бо и Цр ве ни шал по при ми -
ле из ра зи то по ли фо ни ка рак тер (сва ки лик бра ни свој став и да је аргуменатe
за сво је раз ло ге, по на ша ње и од лу ке). 
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У де лу По е ти ка ком по зи ци је, се ми о ти ка ико не Бо рис Ус пен ски сма тра да се струк ту -
ра умет нич ко га тек ста мо же опи са ти ако се из у че ре зли чи те тач ке гле ди шта, то јест ауто ро ве
по зи ци је са ко јих се при по ве да (опи су је) и ако се из у че од но си из ме ђу њих. Тач ка гле ди шта, по
схва та њу Б. Ус пен ског је „сва ка по зи ци ја са ко је се у умет но сти да је не ки опис. „Аутор, на и ме,
мо же не са мо до га ђа је не го и лич но сти да при ка же из ну тра: да при хвати њи хо ву тач ку гле ди -
шта на ви ше пла но ва или чак на свим, што пред ста вља об лик пот пу ног са жи вља ва ња са ју на -
ком, пре о бра жа ва ње у ју на ка са мог“, Н. Пет ко вић, По е ти ка ком по зи ци је, стр. XLVII . По Бо -
ри су Ус пен ском тач ка гле ди шта се мо же раз ма тра ти на идеј но-вред но сном па ну, на пла ну про -
стор но-вре мен ске по зи ци је и у чи сто лин гви стич ком сми слу, од но сно тач ка гле ди шта мо же би -
ти про у ча ва на на иде о ло шком, фра зе о ло шком, про стор но-вре мен ском и пси хо ло шком пла ну,
Бо рис Ус пен ски, По е ти ка ком по зици је, Но лит, Бе о град, 1979.

„Ако раз ли чи те тач ке гле ди шта ни су ме ђу соб но пот чи ње не, не го су да те као у на че лу рав -
но прав не, он да је пред на ма по ли фо ниј ско де ло“, Б. Ус пен ски, исто, стр. 17.

4 Ан то ни је Иса ко вић, Го во ри и раз го во ри, Де чи је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, Је дин -
ство, При шти на,1990, стр. 315.

5 Исто, раз го вор во дио Бо ро Кри ви ка пић де цем бра 1981. год, стр. 92.
6 Бо рис Ус пен ски, По е ти ка ком по зици је, Но лит, Бе о град, 1979. год, стр. 122.
7 Ми ха ил Бах тин, Про бле ми по е ти ке До сто јев ског, Zep ter bo ok world, Бе о град 2000,

стр. 51



У при чи Кроз гра ње не бо увод на сли ка, као по е тич ка кон стан та, и са -
ма је да та из дво стру ке пер спек ти ве: пер спек ти ве ра ње ни ка ко ји из сво јих
но си ла по сма тра ју па зух та ме ко ји се це ди и гу би у ра пав олук це ро ве ко ре и
кроз гра ње из ло мље не про зо ре не ба, и пер спек ти ве ока из ван но си ла, ока ко -
је са про стор не, али и емо тив не дис тан це по сма тра при зор: 

Че тр де сет но си ла на зе мљи – па ле љу ља шке са ра ме на. Но си ла – пљо -
сна те го ми ле, по кри ве не ша тор ским кри ли ма – пр ља ве ша ре не сен ке са пу -
та ња ма ро се.

Уске се го ми ле по кре ну ше. (37)8

Чи та ва при по вет ка Кроз гра ње не бо оства ру је се на тач ки су че ља ва ња
ове две, на ре а ли стич ком пла ну про стор не9, а на сим бо лич ком иде о ло шке
пер спек ти ве: по сто ји не што што је ва жни је од сва ког чо ве ка, бор ца по је ди -
нач но и због че га су сви они и кре ну ли у рат, за гле да ни ви со ко у не ке не до -
хва те, и оно дру го, у од но су на шта ни шта ни је то ли ко ва жно - кон кре тан чо -
век, по је ди нац, чи тав је дан дра го це ни, не на док на ди ви свет. Гле да ни са стра -
не, хлад ним оком ин те ре са исто риј ске епо хе, те шки ра ње ни ци, из ба че ни из
стро ја, по ста ју пљо сна те го ми ле и пр ља ве ша ре не сен ке, ви ше ни ко ме по -
треб не. Без вред ни – жи ви, а опет мр тви. 

На овој тач ки су че ља ва ња две при по ве дач ке пер спек ти ве, оне упе ре не
у ви си не и оне „у рав ни де ша ва ња“ укр шта ју се у су шти ни и два по гле да на
свет -иде а ли за тор ски, за не се њач ки, окре нут не бу, ма ка ко оно би ло гу сто пре -
мре же но, и тре зве ни, ово зе маљ ски, праг ма тич ни, ко ји на до га ђа је гле да у рав -
ни њи хо вог де ша ва ња, ба ра та ју ћи чи ње ни ца ма ко је ну ди ствар ност. 

Пр ву при по ве дач ку пер спек ти ву де ле и умно жа ва ју сви ра ње ни ци сем
мла ди ћа са сло мље ним ку ком, дру гу не пер со на ли зо ва ни при по ве дач ко га смо
на зва ли тре зним оком исто риј ске ствар но сти, али и бор ци, чу ва ри из ван
но си ла. 

При по ве дач ке по зи ци је у овој при чи ге не рал но се ра сло ја ва ју на ону из
но си ла и ону из ван њих, уми ру ћих ра ње ни ка и оних ко ји су из ван тог кру га:

„Це ло пре под не че ти ри бор ца са хра њи ва ли су че ти ри ра ње ни ка“. 
Опо зи ци ја ра ње ник - бо рац, ко ри стан – бес ко ри стан, на гла ше на је и на

овај на чин. Бор ци о ра ње ни ци ма ко је са хра њу ју го во ре као о по слу ко ји тре -
ба од ра ди ти:

– Два са та ра ди мо.
– А да их се оте гло де сет, шта би он да.
– Нај бо ље кре ма то ри јум. Уба циш га, упа лиш и го то во. (54)

И бол ни чар ка Бран ка у свој днев ник за пи су је: 
„Глад ни су. Глад на сам“. (45), чи ме ја сно на гла ша ва да они ни су исто.
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8 Сви ци та ти из збир ке Ве ли ка де ца су у из да њу При по вет ке, СКЗ, Бе о град, 1964.
9 Сам аутор скре ће па жњу на ва жност „основ не си ту а ци је ра ње ни ка“ из ко је је про јек то -

ван при по ве дач ки свет де ла: „Кроз гра ње не бо – до шло је из основ не си ту а ци је ра њени ка ко ји ле -
же скри ве ни и не ви де ни шта сем, кроз зе ле ни ло, ис ки да не ко ма де пла вет ни ла. Они су од ла -
зи ли са овог све та гле да ју ћи са мо кроз гра ње, ма ло не ба и ма ло бол ни чар ку Бран ку“, А. Иса -
ко вић, Го во ри и раз го во ри, стр. 417.



Тра гич ни ап сурд при че Кроз гра ње не бо про ис хо ди из чи ње ни це да су
на „раз ба ца ној го ми ли“, до ле на зе мљи – љу ди; они ко ји има ју сво ју про -
шлост, сво је сно ве, пла но ве за бу дућ ност, сум њу, ту гу, страх и ко ма де мир но -
доп ских жи во та у бла го ста њу и ле по ти. 

На од ба че ној го ми ли у овој при чи су Ра дош, мла дић са сло мље ним ку -
ком, Фа уст, Пссст, Чи ча, Стан ко… У па ра ле ли: не по треб ни, од ба че ни, љу ди
- не по треб не, од ба че не ства ри, чи та ва при ча је на пра вље на у од бра ну чо ве -
ка. Чо век ко ји је из вр шио сво ју исто риј ску ми си ју, ма ко ли ко не мо ћан, и да -
ље оста је чо век у свим сво јим ди мен зи ја ма: во ли, на да се, ра ду је, са ња, љу -
ти, па ти, зах те ва, од у ста је. Сва ки лик на свој на чин до по след њег да ха бра ни
чо ве ка у се би – од ри ца њем од по след њих гу тља ја во де, по ка ја њем, до сто јан -
стве ним су о ча ва њем са смр ћу, по гле дом на Бран ку…

Оса ка ће ни, хен ди ке пи ра ни, и осу је ће ни за би ло ка кву ак ци ју, кон цен -
три шу се на сво је ду хов не све то ве ко је аутен тич но из ра жа ва ју и бра не. Они
ни су обез ли че ни иако су нај че шће не и ме но ва ни10. Сва ко и у та квом ста њу
за др жа ва и из ра жа ва сву сво ју раз ли чи тост у од но су на су се да ра ње ни ка. Па
ипак, на не ком уни вер зал ном пла ну, оном ко ји не пи та за лич на име на, го ди -
не, људ ске суд би не, на пла ну уни вер зал них кре та ња - ови љу ди је су из вр ши -
ли сво ју ми си ју. У ова квом ста њу они ви ше ни су ко ри сни, а ти ме ни по треб ни. 

Свест о тој по зи ци ји нај бо ље из ра жа ва ра ње ник са сло мље ним ку ком.
Он је је ди ни спре ман да пре у зме тач ку гле ди шта тог „објек тив ног, хлад ног
ока исто риј ске ствар но сти“ и да се су о чи са вла сти том си ту а ци јом из те пер -
спек ти ве, тре зно, „са зе мље“. Он сам се бе и сво је дру го ве до жи вља ва као ис -
ко ри шће на и од ба че на сред ства у ру ка ма не ке ви ше, не пра вед не си ле: они,
као рат ни ци и хе ро ји, за слу жу ју три хи рур га, би ра ну хра ну, то пле и ме ке кре -
ве те, не гу, бри гу, по што ва ње, ди вље ње, при зна ње; они се на хлад ним вла -
жним но си ли ма рас па да ју од ган гре не, глад ни, жед ни, раз ба ца ни по пут од ба -
че них ни ком по треб них ства ри. 

Су ро во-праг ма тич но око уни вер зал них исто риј ских кре та ња, кроз ко -
је на си ту а ци ју ра ње ни ка гле да мла дић са сло мље ним ку ком, за стра шу је и
раз дра жу је. Мир је је ди но мо гу ће по тра жи ти у се би, у свом уну тра шњем све -
ту, у све ту ко ји гра де и ко јим вла да ју са ми. Та кав од нос пре ма ствар но сти
оли ча ва Ра дош:

Хај де на ђи ми сми сао за што ле жи мо ов де (мла дић са сло мље ним ку -
ком) (47)

Мо жда бих и ја слич но го во рио да се ди ви зи ја ни је про би ла. Али она је
мо гла да кре не са мо за то што смо ми ов де. Зна чи не уми ре мо глу по, од го -
ва ра Ра дош (48)

Мо ја жр тва омо гу ћи ла је ди ви зи ји да се про би је, раз ми шља Ра дош,
про би ја ју ћи се она хи та ка сну ко ји је и мој сан. По бе дом ко му ни зма по бе ди -
ћу и ја ко ји да нас уми рем, јер је мо је ја део оног за јед нич ког ми ко је стре ми
истом ци љу.
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10 „Из бе га ва ње лич ног име на је дан је од об ли ка обез ли ча ва ња“, Но ви ца Пет ко вић, Два
срп ска ро ма на, На род на књи га, Бе о град, 1988, стр. 135.



Та ко, јед ним сво јим то ком, при по вет ка Кроз гра ње не бо при ча при чу о
по ку ша ју да се жи вот и лич на жр тва осми сле кроз иде ал за ко ји вре ди умре -
ти. Ме ђу тим, Ра дош уми ре са мо при вид но уми рен, до по след њег тре нут ка
на сто је ћи да уве ри се бе да је ти ме што је ту, оста вљен и од ба чен, упра во омо -
гу ћио ди ви зи ји да у ње го во име ис пу ни ње го ву же љу, на пу ту на ко ме је он
за стао.

Мла дић са сло мље ним ку ком до кра ја при че оста је уве рен да ни шта
ни је мо ра ло та ко да бу де, он не на ла зи ни ка кво оправ да ње за по ни же ња ко -
ја до жи вља ва на овим но си ли ма: 

А шта смо ми – жи во ти ње или ре во лу ци о на ри? Ни ко нас не ће, чак ни
Нем ци…

Ра до ше, све фор му ла ци је су бе сми сле не! Не ка да ми се чи ни да су их љу -
ди из ми сли ли да би се би до ка зи ва ли да су па мет ни. Бо ље ћу ти Ра до ше. И ти
се бе ла жеш… Не вре ђам те, Гри зао бих! Ови Нем ци од у зи ма ју ми би о гра фи -
ју. А ви? Шта ће те ре ћи кад умрем? Но, шта? Фа у сте зви жди! (69)

Ра дош и ра ње ник са сло мље ним ку ком су два по ла је дин стве не људ ске
си ту а ци је - тра жим по што ва ње јер сам га за слу жио, кли че мла дић са сло мље -
ним ку ком, не ћу да одем без и мен и за бо ра вљен јер ми је то не ка сле па си ла
из ван ме не на ме сти ла (јао што не ка да жи вот глу по на ме шта, 47), хо ћу да
бу дем го спо дар сво је суд би не, ова не моћ ме чи ни раз дра жљи вим. Ја имам
сво ју би о гра фи ју, то је мо ја лич на исто ри ја, ја сам је дин ствен, не на док на див
и дра го це ни свет ко ји за слу жу је бри гу и ува жа ва ње. 

Ра дош, по гле да упе ре ног у не бо, на ла зи сво је мо ти ве у кон тек сту ви -
ших ин те ре са. Они су по шли у овај рат до бро вољ но због не че га ва жни јег и
то не што има шан се да се оства ри је ди но ако они бу ду жр тво ва ни: 

Увек сам се пла шио да не ком гре шком не по ги нем. Мој ста ри, ми не уми -
ре мо на пра зно. Иако ле жи мо на ма је омо гу ће но да се бо ри мо. Ка да не би
има ло сми сла што смо ов де ја бих цр као од му ке11. (56, 57)

Сим бо лич но на кра ју при че за јед но са хра њу ју и јед ног и дру гог: Ра до -
ша, и у са мрт ном ча су по гле да упе ре ног у не бо, и мла ди ћа са сло мље ним ку -
ком ко ји уми ре за гле дан у бол ни чар ку Бран ку. 

Ра дош и мла дић са сло мље ним ку ком као да су се су сте кли у ли ку Фа -
у ста, ју на ка сло же не струк ту ре лич но сти, пе сни ка и бок се ра, ко ји, за раз ли -
ку од њих, оста је жив12. И Фа уст по гле да упе ре ног у не бо оче ку је спас, али
бу квал но, на да ју ћи се по ја ви ру ских па до бра на ца и отва ра њу још јед ног
фрон та: 
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11 Под ву кла В.Ј.
12 Мла дић са сло мље ним ку ком и Ра дош су две стра не је дин стве не људ ске лич но сти, као

што ће то знат но ка сни је би ти Ма јор и До си теј у Иса ко ви ће вом Тре ну 1 јер: „На че ло ра зу ма као
и на че ло бо гат ства ира ци о нал ног жи во та, на сво је вр стан на чин чи не це ло ви тост људ ског по -
сто ја ња. Жи вот да би од го во рио не кој сво јој на ме ни, свр си, мо ра би ти ми шљен, а за тим и би -
ран ми шљу....До си теј и Ма јор се, оту да, ука зу ју као је дин ство су прот но сти – у – по кре ту ми -
сли и емо ци је, ду ха и про це са, ло ги ке и ем пи риј ске не из ве сно сти жи во та“, Ми ро слав Еге рић,
Ка рак тер и суд би на у Тре ну Ан то ни ја Иса ко ви ћа, Са вре ме на срп ска про за, Збор ник 2–3, 1989,
Тр сте ник, стр. 30.



Фа уст је при чао о ру ским па до бран ци ма. Па жљи во су га слу ша ли. Мла -
дић са сло мље ним ку ком исме јао је при чу. До шло ми је да га уда рим. На кра -
ју, сви су за кљу чи ли: Нем ци ће бр зо оти ћи са пла ни не. Го во ре о ди ви зи ји.
Срећ на сам. (46), за бе ле жи ла је бол ни чар ка Бран ка. По зи тив ну, па и уто пиј -
ску ми сао она из јед на ча ва са жи во том, хра ном, са му дро шћу, са, у ова квим
окол но сти ма, мо жда јед ним од пре суд них усло ва оп стан ка. Чи ње ни ца је да
Фа уст за и ста пре жи вља ва ову Гол го ту. 

Вар љи ви жи вот, овај зе маљ ски са ста вљен од смрт ни ка и тре но ва, до би -
ја свој сми сао са мо ако иза нас о на ма оста не ка кво све до чан сво. Днев ник
бол ни чар ке Бран ке дат је из пер спек ти ве још јед ног ока ко је по сма тра, про -
су ђу је али и бе ле жи: 

Мо жда ће са мо то да оста не, за бри ну то кон ста ту је Зе ка ви ца. И тек
са да ми је по ста ло ја сно за што ме је је дан ра ње ник да нас за у ста вио и ре -
као: Зо вем се Ђо ре Ми тро вић (62)

Зна чај за пи са као до ку мен та ко ји осми шља ва и ове ко ве чу је по сред но
је на гла шен и од лу ком ауто ра да крај при че са зна мо упра во из днев ни ка бол -
ни чар ке Бран ке. Три крат ка за пи са на зад њем окви ру при че те ле граф ски си -
сте ма ти зу ју њен крај, али и као та кви ра све тља ва ју епи лог при че ко ју ни су
до че ка ли ње ни глав ни ак те ри. Днев ник бол ни чар ке Бран ке по ста ће та ко је дан
од нај по у зда ни јих све до ка „он да ка да ви ше ни че га не бу де би ло“. Ју на ци Ан -
то ни ја Иса ко ви ћа се не пла ше смр ти, већ за бо ра ва и жр тве без сми сла. Овај
днев ник пру жа на ду да ће све би ти за пам ће но, пре не то и вред но ва но, што
до не кле уно си мир у по след ње тр за је уми ру ћих рат ни ка. 

По след ња реч ни ца из днев ни ка бол ни чар ке Бран ке гла си: Од ла зи мо …
Из ме ђу ових бу ка ва не што оста вља мо. Нео д ре ђе на име нич ка за ме ни ца не -
ко – не што ов де ни је упо тре бље на у об ли ку при ме ре ном љу ди ма (не ко), већ
ства ри ма (не што). Њих за пи су је же на, бол ни чар ка. Да ли су и за њу они са -
мо не што, или иза нас, на кон нас, је ди но што пре ти че је ипак не што чи ме
смо опред ме ти ли на ша по сто ја ња, не што чи ме смо на шу људ ску про ла зност
ове ко ве чи ли.

Сво је људ ско по сто ја ње ови мла ди љу ди опред ме ти ли су сво јом жр -
твом, уве ра ва ју ћи се бе да су ти ме при ма кли чо ве чан ство иде а лу жи во та до -
стој ног чо ве ка, иде а лу прав де, сре ће и људ ског бла го ста ња.

Те же ћи да на са вре мен на чин про дре до исти не о чо ве ку, да чо ве ка,
бор ца са гле да кроз ње го ва уну тра шња пре жи вља ва ња, Иса ко вић да је нео бич -
ни свет са свим обич них љу ди вас по ста вља ју ћи ат мос фе ру при ча кре и ра њем
ли ко ва на пси хо ло шко – по ет ској рав ни13. Пре ло мље на кроз лич не суд би не,
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13 У оним слу ча је ви ма у ко ји ма се ауто ро ва тач ка гле ди шта осла ња на не ку ин ди ви ду -
ал ну свест (до жи вљај) – го во ри мо о пси хо ло шкој тач ки гле ди шта, Б. Ус пен ски, на ве де но де -
ло, стр. 121.

„Тај се чо век или опи су је са ње го ве соп стве не тач ке гле ди шта, или са не ке спољ ње тач ке
гле ди шта, ка да пи сац за у зи ма по зи ци ју све ви де ћег и све о бу хват ног по сма тра ча. У опи су мо гу
да се су срет ну спе ци јал ни из ра зи ко ји опи су ју уну тар ње ста ње: по ми слио је, осе тио је, учи -
ни ло му се, знао је се тио се… Пре ма то ме, фор мал но обе леж је овог ти па опи си ва ња (упо тре бе
„уну тар ње“ тач ке гле ди шта) је сте упо тре ба у тек сту по себ них гла го ла уну тар ње га ста ња, Б. Ус -
пен ски, нав. де ло, стр. 122.



при ча о на пу ште ним ра ње ни ци ма та ко по ста је при ча о тра ге ди ји кон крет ног
чо ве ка. Не спо соб ни за би ло ка кву ак ци ју, ју на ци у овој при по ве ци се бе из ра -
жа ва ју го во ром, се ћа њи ма и сно ви ма све до че ћи да је сва ки вој ник, сва ки чо -
век је дан пун, за о кру жен и не на док на див свет, дра го цен ко ли ко и сви ње го -
ви иде а ли. 

При ка зу ју ћи исте до га ђа је из све сти раз ли чи тих ју на ка, аутор из при -
по вет ке у при по вет ку, на ове до га ђа је ба ца но во све тло, „а да при то ме раз -
ли чи те тач ке гле ди шта ни су ме ђу соб но пот чи ње не, не го су да те као у на че -
лу рав но прав не“,14 та ко да по ли фо ни ка рак тер има ју све по је ди нач не при по -
вет ке Ве ли ке де це али и текст збир ке у це ли ни.

У при по ве ци По вра так пу шко ми тра ље зац Ко ста се вра ћа из бол ни це
у од ред, али и у жи вот, и на кон ис ку ства ла ког и бр зог за бо ра вља ња под ви га
и под ви жни ка, на кон рав но ду шно сти ко ја пра ти ње го во по нов но при су ство у
од ре ду, по чи ње да се пла ши и сум ња: да ли је вре де ло. По став ши све стан да
је ре а ли зо ва на ак ци ја (ру ше ње же ле знич ке ста ни це) би ла ва жни ја од ње га и
ње го вог жи во та и да је сла ва тра ја ла са мо оно ли ко ду го ко ли ко су би ли ак ту -
ел ни ефек ти под ви га, Ко ста се, по пут мла ди ћа са сло мље ним ку ком, су о ча ва
са не пра вед ном и не ми ло срд ном ствар но шћу, и по чи ње да раз ми шља о жи -
во ту – је да ном је ди ном, ма лом, са мо свом. Тек из угла ју на ка ко ји је ус пео да
пре жи ви гол го ту уми ра ња и пре жи вља ва ња, тра гич ност зби ва ња из прет ход -
не при че Кроз гра ње не бо до ла зи до пу ног из ра жа ја. Про на ла же ње сми сла
вла сти те жр тве у ви шим ци ље ви ма и иде а ли ма, ус по ста вље но јед ним то ком
при че Кроз гра ње не бо, као да на ред ном по но во би ва про бле ма ти зо ва но. Има
ли сми сла за ла га ти се бе и по сто ји ли ишта вред ни је од чо ве ко вог жи во та? 

При ну ђен на аго ни ју отре жње ња, на ње ном кра ју пу шко ми тра ље зац
Ко ста ипак при хва та чи ње ни цу да је, из гле да, све та ко мо ра ло да бу де. Под -
виг је ипак ње гов лич ни пут. Уз то он је и члан. Спо ља шњи и уну тра шњи под -
сти ца ји су о ча ва ју га са со бом и ствар но шћу и вра ћа ју на пут под ви га, али и
жр тве. То је ње гов из бор, али и усуд. Из ван ње га за пу шко ми тра ље сца Ко сту
не ма ми ра, из ван ње га вла да ис ку ше ње сла бо сти и раз о ча ре ња. 

При по вет ке Ве ли ке де це по ве за не су чи та вим ни зом сиг на ла ко ји све -
до че о то ме „да њи хов при по вед ни свет ни је но ви, пот пу но из дво јен свет, већ
се на ни воу збир ке ра ди о истом ди је ге зи су“.15 Па ра лел ни фраг мен ти исто вет -
ног све та Ве ли ке де це до пу ња ва ју се са раз ли чи тих аспе ка та та ко да при по -
вет ке ни су по ве за не са мо истим до га ђа ји ма ко је сли ка ју из раз ли чи тих угло -
ва, ју на ци ма ко ји на ста вља ју свој књи жев ни жи вот и из ван гра ни це при че у
ко јој су га за по че ле, ујед на че ним стил ским сред стви ма, већ по нај ви ше уну -
тра шњим идеј ним ни ти ма ко је се про вла че, на до ве зу ју јед на на дру гу и
гра де ко хе рент ну сли ку јед не ми ну ле ре ал но сти, сли ку чи ја су сред ства об -
ли ко ва ња адекватнa филм ској ко ли ко и књи жев ној умет но сти. Ка ме ра као да
кли зи, фо ку си ра по је ди нач не при че и суд би не, пу шта ју на ке да от кри ва ју са -
ми се бе, сво јим чул ним опа жа ји ма, по ступ ци ма и ре чи ма. Оно не из ре че но а
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14 Исто, стр. 17.
15 За ди је ге зис Ж. Же нет ка же да је то „про стор но-вре мен ски ун вер зум из гра ђен при -

по ви јед ним тек стом“, Ж. Же нет, Фи гу ре, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1985, стр. 88–95



при сут но, на го ве ште но је де та љи ма сим бо лич ног зна че ња, а скла па ње мо за -
и ка хра бро пре пу ште но чи та о цу и ње го вој ин вен тив но сти. У сва ком слу ча ју,
ово је про за ко ја не ма го то вих ре ше ња. Жи вот је пре бо гат мо гућ но сти ма да
би се сво дио на го то ве од го во ре. Иса ко ви ће ви ју на ци уми ру он да ка да по сег -
ну за не ки ма од њих. 
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Vi o le ta Jo va no vic

POLYPHO NIC AR TI STIC VI EW EX PRES SED IN THE BO OK BIG
CHIL DREN BY AN TO NI JE ISA KO VIC

SUMMARY

The paper studies the polyphonic narrative style of the book Big Children by
Antonije Isakovic. Analysis of the author’s ideological and psychological points of
view shows that the themes of war and revolution represent only thematic
frameworks for his complex and multidimensional literary views of man and his
existence in general. Idealistic, utopian and brutal realistic views of the world
which Isakovic’s characters express in the book are interconnected by a unique
effort to give meaning to personal sacrifice and suffering in emergency periods
and uncommon situations, but also fear of absurd suffering, death and oblivion.
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