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Апстракт: Рад најпре утврђује уметничке узроке вредносних 

разлика између поетских и прозних творевина у књижевности, а затим се 

усредсређује на анализу доминантних поетских модуса (симбол, 

парабола, патос, иронија, хумор, пародија) и њихових 

литерарноисторијских модификација. Узајамност између форме и 

материје одређује се као фигурација, а симболика као највиша могућност 

фигурације. Модуси су анализирани прво као поијетички принципи 

симболичког система текста, а потом се прати и њихова постепена 

реторизација и прозаизација. Циљ рада је да укаже на нераскидиву спрегу 

између значењског капацитета текста и његових генеричких и формалних 

карактеристика, као и да објасни фундаментално поетску природу 

метафизичког значења текста као аутономно фигурисаног уметничког 

света. 

 

Кључне речи: поетско, прозно, миметичност, фигурација, 

натурализам, симболика, патос, иронија, хумор, пародија. 

 
 

I 
Релација форме и материје поетског света 

 
Основна генеричка подела књижевности на поезију, прозу 

и драму није примарно аксиолошка, премда би сама три поменута 
појма могла бити схваћена и као носиоци специфичне вредности. 
Родна систематизација сужава значење појмова, утолико што их 
своди на формалне ознаке, па онда и сама постаје формалистичка, 
што је двоструко редуктивно. Наиме, како према појмовима, који 
немају искључиво формални смисао, тако и према бићу 
књижевног дела, које почива на темељној спрези форме и 
садржине, односно значења. На нивоу класификација, под 
поезијом се подразумева ритмичка организованост израза који 
може бити лирски или епски, дакле евокативан или наративан, а 
каквог у прози нема. Према овоме, драму посебним родом чини 
њена миметичност, то јест одсуство епске дијегезе, упркос 
чињеници да је – за разлику од лирике, а истоветно епици – њена 
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материја фабуларно организована, те да је њен израз у 
премодерним формама такође истоветан поезији. Општа позната 
места из сваког увода у науку о књижевности сажимамо како 
бисмо нагласили то да приступање суми књижевних појава кроз 
класе – сужава њихов кардинални смисао. Овај није 
формалистички, него је управо аксиолошки.  

Иако је могуће разумевати поезију сходно њеним 
метричким карактеристикама, којих у прози начелно нема, јасно је 
да се значење, смисао и вредност поезије може установити тек 
кроз њен поетски квалитет, а прозе кроз њену прозаичност. 
Поезију чини њена поетичност, а прозу одређује значење њене 
прозаичности. У зависности од тога да ли је устројена класично или 
модерно, драма је такође поетична или прозаична. Не изговарамо 
пуке таутологије, већ утврђујемо кореспонденције. Књижевном 
роду може одговарати она спецификација која ће бити у сагласју с 
њеним бићем. Суштини родова аналогна је онтологија 
књижевности као такве, а њена срж, речено у духу руског 
формализма, налази се у литерарности. Да бисмо, дакле, утврдили 
пуни смисаони опсег родова, нужно је да најпре установимо шта је 
литерарност. 

„Литерарно“ биће књижевности опстаје на смислу, степену 
и логици спреге између форме и материје, поступка и значења, 
израза и идеје. Осамостаљивање књижевне садржине у односу на 
целину књижевне творевине крајност је колико и литерарна 
формализација: у оба случаја кардинални сегмент подмеће се као 
целина. Ова пак проистиче из динамике и релације између начина 
и садржине.  

Премда књижевна садржина може бити тривијална или 
убедљива, она је у сваком случају недовољна по себи, као 
независна од модуса којим је изговорена. Њу аутентичном чини 
управо сâм начин посредовања, а овај се односи на књижевни 
поступак. Утолико два кардинална нивоа литерарне конструкције – 
форма и материја – уопште нису равноправна, већ је очигледна 
превага на страни форме, дакле уметничког начина. Ствар је, 
међутим, у томе што ни овај не сме бити схваћен 
деконтекстуализовано и уско формалистички и естетицистички, 
већ је неопходно разумети га као смисаотворно и смисаодавно 
начело. Форма је, према томе, поијетички принцип организације 
књижевне целине као уметничке формално-материјалне целине.  

Резултат поијетичности као капацитета форме да собом 
изговори садржину и створи значење – јесте поетски квалитет 
текста као уметничка синтеза свих текстуалних дејстава. Овакав 
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поетски резултат исходи из једновремене и комплексне 
способности форме да начином изговори садржину, као и да 
постане извор фундаменталне књижевне истовремености питања 
„шта?“ и „како?“. Форма потврђује неотуђивост ових питања, те 
њихово изворно јединство које, наиме, подразумева то да је 
разумевање садржине нераскидиво повезано с разумевањем 
начина. Темељни хеременутички постулат јесте уважавање 
чињенице да садржина постоји искључиво као уметнички 
изговорена садржина, а да квалитет форме проистиче из њене 
моћи да поетским поступком ту садржину изговори и начини 
аутентичном. Сходно томе, поетско одређујемо као квалитет 
текстуалног транспоновања материје формом.  

Из чега се састоји истовременост, односно динамичка 
узајамност форме и њоме изговорене материје? Премда у 
уметничком смислу текстуална садржина нема вредност по себи, 
одрживост њеног опсега условљена је формом. Квалитет и 
амплитуда материје омогућени су формом, односно квалитетом 
самог поетског поступка. Под формом подразумевамо тоталитет 
поетских дејстава који утврђује текстуалну целину и дословно јој 
подарује облик. Форма је начин уобличења материје, а овај се 
врши према одређеним доминантним поетским принципима 
организације текста. Утолико, форма је поетска категорија првог 
реда која у себе само укључује посебне и ниже формалне нивое 
попут врсте (као спецификације рода, нпр. роман као епска или 
прозна врста) и жанра (као спецификације или врсте, рецимо 
образовни роман, или садржинског усмерења, нпр. научно-
фантастична проза). 

Форма није ствар пасивности облика, већ исход активног 
уобличења текста, а то значи: његовог садржинског заокружења у 
значење. Својом оквирношћу форма утврђује границу текста, а она 
је – што је од првостепене важности – и поетска и садржинско-
значењска. Но, више од тога: она је најпре поетска, па је онда, 
сходно првоме, и семантичка. Категорија форме не односи се на 
секундарне спољашње карактеристике текста, него на његову 
иманентну граничност. Форма установљава пуку текстуалну масу 
као поетски свет. Овај се, по природи уметности као, 
винделбандовски речено, идиографске сфере – упосебљава као 
непоновљивост и диференцираност у односу на сваки други 
поетски свет. Својом активношћу форма ствара текст као 
иманентни поетски свет са установљеним и установљивим 
границама. Оне се односе на реалије попут простора и времена, то 
јест укупно узев – физичких капацитета текста, али тај текст 
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уобличавају у поетски поредак најпре с обзиром на границу као 
његову потенцијалну смисаону амплитуду. Према томе, формом 
генерисане границе текста као поетског света заснивају његов 
значењски домет.  

Значење није примарно условљено садржином, будући да 
оно постоји као поетско, а овај квалитет није обезбеђен материјом, 
него начином на који се ова уобличава. Форма преводи и 
преображава садржину у уметничко значење сходно 
способностима поетских граница да предвиђену садржину уопште 
подрже и изразе као поетски проблем. Садржина је раван чију 
смисаону амплитуду у уметничкој сфери може обезбедити једино 
форма и подарити јој поетску аутентичност. Будући да она ствара 
границе поетског света, њоме је условљена значењска протежност 
по себи сирове материје. Да би материја постала поетска 
категорија, нужна је њена трансформација у семантички капацитет 
приказа. 

Како је у начелу материја поетски условљена својом 
узајамношћу с формом, тако и све категорије нижег текстуалног 
реда, попут физичких датости поетског света, задобијају уметничку 
вредност кроз динамику својих интерних релација. Примера ради, 
општа зависност садржине од смисаодавне форме поетских 
граница кореспондира с простором и временом као категоријама 
које – бахтиновски речено – постају поетске тек с обзиром на 
хронотоп као њихову међузависност која их трансформише у 
значењски проблем поетског света. Дакле, испрва секундарне 
формалне одлике динамички се кроз своје узајамне релације 
преображавају у ствар значења и, прецизније, управо значењског 
домета текста. Овај се не генерише садржином, већ начином на 
који се формалне карактеристике мотивишу и усаглашавају, 
утврђујући укупну (у конкретном случају: просторно-временску) 
протежност саме садржине и њену подобност за претварање у 
значење.  

Садржина принципијелно може претендовати на 
позитивни и метафизички смисао; ову претензију с равни 
потенцијала у поетску аутентичност преводи управо форма. 
Утврђен границама које поставља форма, поетски свет задобија 
одређени значењски капацитет. Колики ће овај бити – у основи не 
зависи од садржине (која може имати позитивно или идеално 
усмерење), него од моћи граничне форме да активира садржински 
потенцијал. Сâм поетски свет, а не пука његова садржина, 
дефинише могући значењски домет текстуалне материје и 
пропусност текста за духовне равни смисла.  
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Јасно је да поетску форму објашњавамо према аналогији с 

грчким појмом εἶδος, а не појмом μορφή. Реч је о супстанцијалној 
категорији која својом спољашњошћу ствара духовну суштину, и то 
преображавајући пуку материју у поетски посредовану идеју. Да 
ли ће материја бити значењски актуализована у идеалном или 
позитивном смеру – зависи од квалитета њеног уобличења. Тај 
квалитет искључиво се рађа у форми као синтези текстуалних 
дејстава која се конкретизују кроз доминантни поетски модус. 
Општи начин на који форма преводи текстуалну грађу у поетски 
квалитет значења називамо фигурацијом. Овај појам означава 
конкретну поијетичку путању саме форме, односно сâм модус 
којим се она уметнички упосебљава и диференцира. 

Фигурација је процес ткања током којег се врши стапање 
форме и материје. Исходиште фигурације, то јест фигуралног 
процеса уткивања материје у форму јесте конкретни текстуални 
лик који је одређен препознатљивим поетским модусом. 
Фигурација је стварност конкретног уметничког слагања 
фундаменталних текстуалних нивоа форме и материје. Да би 
слагање одиста било уметничко, те да би се остварило као 
фигурално, потребна је многообразност нивоа који се слажу. 
Предуслов за само покретање процеса фигурације јесте постојање 
могућности – да се послужимо речима Гетеовог Мефиста – за 
„уобличење, преобличење“ (Goethe 193), дакле за трансформацију 
постојећег лика у поетски приказ, као и за финално стапање више 
ликова у поетску формално-материјалну целину. Посреди је 
проблем основних текстуалних датости, односно грађе којом се 
располаже и којом се евентуално врши образовање, уобличење 
поетског света. 

Иако по себи припадају равни материје која самостално не 
врши поетизацију, датости пак утичу на саму могућност 
активирања фигуралног процеса и актуализовања поијетичког рада 
форме. Ова ће остварити свој поетски потенцијал уколико постоје 
услови за стапање различитих – многообразних нивоа у 
јединствену уметничку целину. Суштина и одређујући принцип 
фигурације јесте јединство поступка (модуса, поетског принципа, 
начина) и смисла (идеје, значења). Као остварена, оличена и 
уобличена, целина поетског света, наиме, „значи“, али тек 
квалитетом себи својственог уметничког поступка. Фигурација 
формира текстуалну семантику. Она то чини преводећи значење у 
поетски разлог и поетску вредност, чему пак претходи 
обезбеђивање услова за преображавање текстуалне грађе у 
значење. 
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Материја може бити део формативног поступка уколико је 

фигурално потентна, односно уколико својим квалитетом може да 
учествује у заснивању комплексног, пунослојног поетског света. 
Фигурална сложеност текстуалних нивоа начелно исходи из 
укрштања форме и материје. Из чега се пак састоји конкретна 
материјално-формална узајамност? Форма је поијетички покретач 
ако својим карактеристикама трансцендира пуку спољашњост, или 
ако, другачије речено, својим спољашњим и секундарним 
својствима утврђује саме границе поетског света и његову могућу 
протежност. Поетска актуализација форме врши се кроз моћ 
физичких квалитета форме да својом спољашњошћу изразе 
потенцијални идејни капацитет текста као поетског света. Са овако 
схваћеном категоријом форме материја може ступити у фигуралну 
релацију уколико је и сама кадра да својим позитивитетом 
учествује у идејном преобличењу физичких карактеристика текста. 
Комплексности форме као идејног уобличења физичких граница 
уметничког света одговара сложеност садржине као идејно 
потентног позитивитета текстуалне грађе. Сходно томе, фигурација 
представља и способност материје за активно укључење у 
формативни процес поетско-идејног ткања. 

Да би материја била (ре)фигурисана, подразумевана је 
квалитативна различитост грађе која се фигурише и форме која 
фигурише. Како је, будући да по себи није субјект поијетичког 
процеса, материја принципијелно аксиолошки инфериорна у 
односу на поијетичност форме, она се формативности уметничког 
ткања може придружити тек уколико је отворена за „уобличење, 
преобличење“, односно уколико има могућност да свој 
позитивитет преобрази у лик. Поетска трансформација материје 
значи креацију новог уметничког лика, те отуд фигурацију 
објашњавамо као слагање различитих ликова у јединствени 
текстуални израз и приказ.  

Текст који има способност за фигурално стапање 
различитих нивоа у један лик поетски је текст, а онај који застаје на 
једноличности фиксираној материјалним позитивитетом – јесте 
прозни текст. Формално гледано, и поетски и прозни текстови могу 
бити написани у прози и у стиху, али само поетски списи имају 
фигурални квалитет. Наиме, фигурација је основни принцип 
поетске организације текста, а миметичност доминантно начело 
прозног устројства. 
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Поетска фигурација и прозна миметичност 

 
Фигурација је поетска трансформација материје, а 

миметичност позитивна материјализација текстуалног света. Први 
принцип уобличава текст у поетски свет, док други то не чини. 
Разлика се састоји из самог статуса текстуалних сфера: поетски свет 
заснован је на аутономији коју му обезбеђује уобличеност, то јест 
формална заокруженост трансформисане и фигурисане материје у 
значење, а прозни свет темељи се на степену препознавања 
сличности с екстратекстуалним равнима. Диференцијација је 
квалитативна, будући да произлази из природе како форме, тако и 
садржине. Поетски свет сâм, поијетичком активношћу своје форме, 
генерише значење, те је оно, дакле, условљено искључиво 
иманентношћу уметничког поступка којим се преображава 
садржина. Прозни свет, с друге стране, садржину уопште не 
уобличава у уметнички поредак који својим иманентним 
квалитетима опредељује значење, већ семантички капацитет саме 
садржине одређује хетерономно, кроз њену спољашњу 
референцијалност. Последице су кардиналне по значењску 
амплитуду саме садржине. Не ради се, наиме, о томе што би се 
испрва једна те иста садржина третирала на два различита 
књижевна начина, већ је посреди однос између двеју различитих 
садржина, од којих једна има поетски, а друга само прозно-
миметички потенцијал. 

 Поетски потентној садржини позитивитет се фигурише у 
идејни квалитет приказа, а прозна садржина остаје заробљена у 
свом позитивитету. Могућност за значењску максимализацију 
поетски плодне садржине отвара се смислом начина на који је она 
текстуално третирана. Поетски свет настаје обезбеђивањем 
слободе за активну пуноважност сваког текстуалног сегмента. 
Материја је, додуше, коригована и изражена формом, али сâм 
принцип рада поетске форме ствара од текстуалног света 
иманентну законитост која, према томе, није условљена, одређена 
и опредељена било чиме осим правилима генерисаним у самом 
тексту. Стога можемо рећи да материја није сасвим аутономна у 
односу на поетске процесе, али тоталитет тих процеса твори 
уметничку аутономију читавог текстуалног света. Прозна материја 
условљена је пак процесима који уопште нису до краја поетски и 
не творе самосталност ткања уметничког света, већ се сами 
заснивају на миметичкој хетерономији. Једноставније речено: 
материја изражавана поетском формом интегрише се у уметнички 
свет који има могућност за максимализацију својих значењских 
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амплитуда, а миметички утемељени прозни свет нужно се и 
добровољно ограничава на актуализацију само спољашњег смисла 
препознавања материјалних веза с текстуално хетерономном 
стварношћу. У крајњој инстанци, то значи да се поетски свет отвара 
за – фигурално – укрштање и стапање физичких и метафизичких 
потенција текста, а да се прозни свет закључава у једноличност 
позитивних представа стварности. При томе, напомињемо да ове 
свакако могу бити у мањој или већој мери књижевно веродостојне 
и оснажене само уметничким категоријама попут мотивације, али 
у овом тренутку не застајемо на појединачним квалитетима текста, 
већ на фундаменталним поијетичким принципима самог начина на 
који се текст ствара и закона према којима се успоставља веза 
између грађе и уметничких активности форме.  

Садржина поетског текста може, дакле, бити идејно 
фигурисана баш с обзиром на поетски квалитет форме која 
физичке границе уметничког света преображава у максималну 
границу његове духовности. С друге стране, прозна материја 
уопште се не фигурише и не трансформише у проблем уметничког 
посредовања значења, већ функционише у складу са миметичким 
принципом организације самог прозног света, а овај се у бити не 
заснива на уметничкој самозаконитости чије ће границе – физичке 
и идејне – бити одређене самим поетским и поијетичким моћима 
форме. Уместо тога, прозаичност представља суму – али не и 
унутрашњу синтезу или, у идеалном случају, склад – форме и 
приказа, што значи да ови темељни текстуални нивои у прози 
начелно функционишу као самосталности које се доводе у 
значењску, али не и у фигурално-поетску везу. Шта то значи за 
семантичку природу текста? 

 
Поетске и прозне амплитуде значења 

 
Максимално значење је метафизичко и, као такво, оно је 

везано за апсолутност. Као поетско, максимално значење пак 
изражава саму апсолутност. По себи неизразива или надизразива, 
апсолутност сада постаје проблем моћи и могућности самог 
поетског израза. Највише значење се преображава у изражени 
приказ: апсолутна идеја се поетски и естетски фигурише, и то онда 
у складу са чулно експресивном суштином уметности као такве. 
Естетско биће књижевне уметности налази се у језику, односно у 
језикотворности израза. У сфери песничке уметности, овај се 
остварује кроз квалитет чулног посредовања, то јест кроз 
способност да се језиком представи чулна слика. Језикотворност 
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израза поетски се актуализује као чулна сликотворност. Она је 
поетска ентелехија, односно срж, суштина и крајња вредност 
поетске самозаконитости и самосврховитости. Конкретније речено, 
сама експресивна сликотворност поетског језика – родно је тле 
смисла, укључујући и метафизички, апсолутни смисао. Штавише, 
чулна природа језичке слике јесте узрок и разлог духовног значења 
текста. 

Највиша фигурација односи се на слагање слике и управо 
максималног значења. Таква фигурација уобличава поетски свет у 
поетски космос. Овај представља фантазијску, уметничку 
објективизацију апсолутног смисла или, другачије речено, 
транспоновање самог апсолутног смисла на тоталну форму самог 
текста. Апсолутни значењски домет текста изражава се као 
унутрашње својство уобличеног уметничког света који, наиме, 
постоји као довршена и заокружена фигурисаност своје физичке, 
спољашње позитивности која је оцртана језичком сликом, и – 
такође сопствене метафизичке апсолутности која је посредована 
значењем самог језикотворног израза. Поетски космос је тоталитет 
физичко-метафизичког света. Он је објективизован, будући да се 
приказује као унутрашња, аутономна и самодовољна стварност. 
Природа тог света фундаментално је естетска, и то на два нивоа: 
најпре с обзиром на естетско генерисање објективног 
метафизичког значења кроз метафизички смисао физичких 
контура поетске форме, а потом и захваљујући укупној апсолутној 
протежности самих језичких слика које својом чулношћу 
изражавају метафизичко значење. 

Док фигурација објективизује и поетски конкретизује спрегу 
материје и форме, слике и израза, прозна миметичност овом 
кардиналном уметничком сједињавању суштински претходи. 
Разлог је у томе што – за разлику од поетске – прозна књижевност 
није, барем не нужно, заснована на процесу происхођења значења 
из квалитета самог поступка. Прозна монолитност подразумева то 
да смисаони опсег текста одговара значењу саме садржине, а не 
принципима њеног уметничког уобличавања. Последица је та да – 
поново насупрот поетском – прозни текст своје максимално 
значење изграђује с обзиром на идејни капацитет саме материје, 
што је, међутим, сасвим страно природи уметности. Уколико 
поетски свет своју литерарност обезбеђује стапањем чулне слике и 
– што је од превасходне важности – њоме изговорене духовне 
идеје, што значи да се идејни комплекс текста организује као 
естетски проблем, прозно значење рађа се у логички утврдљивој 
семантици материје, али не и у уметничком контакту те материје с 
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њој одговарајућом поетском формом. Потенцијално, прозно 
значење може се тицати „најдубљих“ идејних сфера, међутим оно 
ће бити апстрактно, а не естетско, будући да се само прозно 
представљање таквих сфера покреће духовним опсегом садржине. 
Разуме се да таква садржина у идеалном случају може бити 
посредована квалитетом самог (сижејног) приказа, односно 
мотивацијском и убедљивошћу самог представљања, те степеном 
његове повезаности са материјом, а да би случај који би био 
сасвим неуметнички и који би стајао на полу супротном од овог – 
био везан за пуко декламовање садржине која по себи може 
имати било какво значење. Но, ствар је у томе што у обе ситуације 
евентуална прозна убедљивост приказа и начина на који овај 
уопште подупире садржину – произлазе из накнадне 
мотивисаности садржине на којој се значење заснива, а не – као 
што је то случај у поетски фигурисаном тексту – из првостепености 
обликотворне експресивности саме садржине. У крајњој инстанци, 
према томе, и метафизичко значење прозног текста 
принципијелно остаје на равни апстрактног прогласа, а никада не 
постаје метафизичка објективизација уметничког света као 
космоса. Узгред буди речено, а у светлу чињенице да не 
расправљамо о поезији и прози, него о начинима на које се 
стварају поетски и прозни светови, разуме се да је могуће и 
литерарноисторијски веома често маскирање песме 
спољашњошћу поетске форме, а њено суштинско застајање на 
апстрактности прозног декламовања идеја. Независно од 
књижевног рода, те од тога да ли припада поезији или прози, 
декламаторска апстрактност увек је последица одрођености 
садржине од израза, сходно чему форма (нпр. песме) остаје пука 
спољашња позадина за изрицање мисли. 

Прозна садржина и прозна форма кореспондирају на нивоу 
позитивитета. Уколико, међутим, прозна материја тежи 
метафизичком значењу, онда она не може постати једнородна с 
целином текстуалне форме. Узрок овој немогућности је прозни 
принцип усаглашавања текстуалних нивоа који почива на логичком 
повезивању, а не на поетској фигурацији. Апстрактност прозно 
исказане идеје по себи је везана за херменеутичку операцију 
логичког сагледавања семантичког домета садржине, што се потом 
прелива на начин на који се успоставља интерпретативна веза 
између целине садржине и целине приказа. У том смислу може се 
искористити Јакобсонова терминологија (211–235) за тврђење да 
се поетски свет заснива на метафоричности, а прозни свет на 
метонимијским релацијама. Под самом метафоричношћу мислимо 
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пак на поетски принцип који је, разматрајући архајску и класичну 
хеленску поезију, убедљиво објаснила О. Фрејденберг (63ff). Она је 
– укратко подсећамо – утврдила разлику између поетски и 
апстрактно-филозофски артикулисане мисаоности, при чему прву 
рађа метафоричка једностепеност и истовременост мишљених 
предмета, то јест идеје и израза, а другу омогућава постепено 
одвајање појмовног апстраховања од непосредности поетске 
сликотворности која сама изриче своју идеју. Метафоричност је, 
дакле, поетско јединство мисли и чулног језичког начина на који се 
ова исказује и она у битноме одговара нашем схватању категоријe 
фигурације. Филозофска појмовна апстрактност, с друге стране, 
последица је рационалне тежње за каузалним објашњењем саме 
идеје, што нужно доводи до њеног – идејног – отуђења од поетске 
метафоричности. Каузалност, наиме, успоставља мисаони след 
происхођења, којем претходи једновременост поетских идеја.  

Како смо утврдили да прозну убедљивост по природи 
ствари (може да) јемчи сижејна, композиционо-мотивацијска 
накнадност логичког повезивања формалних и материјалних 
равни, јасно је да је принцип прозаичности управо каузалност, што 
је, међутим, проблем, јер је ова категорија рационалне, а не 
поетске провенијенције. Због тога, а потпуно независно од 
подразумевајуће и очигледне чињенице да узрочно-последична 
повезаност прозног текста оснажује његову разложност, сâм 
прозни смисао није генерисан поетски, већ рационално-логички. 
Будући да се не рађа у аутономности поијетичког процеса, већ с 
обзиром на екстрапоетске операције, прозно значење за свој 
носећи принцип нужно мора имати миметичност као настојање да 
се омогући метонимијско успостављање веза између прозног света 
и оних равни стварности које његово значење одиста и генеришу. 
Отуда, из перспективе идеја, прозни смисао може имати 
максималну амплитуду, али са самог поетског становишта, овај је 
увек ограничен позитивитетом прозног приказа и никада 
фигурално не уобличава прозну стварност у поетски космос. 

 

 
Поетска трансценденталност и прозни натурализам 

 
Поетско значење финално је огледало поетског процеса 

који до њега доводи, а то је фигурално преплитање форме и 
материје, дочим прозни смисао представља исход ауторских 
идејних амбиција, које су на мање или више плаузибилан начин 
уклопљене у целину прозног збивања. Аутономија поетског света 
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израста управо из поступности његовог унутрашњег 
самонастајања, развијања, то јест ткања: динамичка текстура 
покреће се самозаконитошћу начина на које се укрштају књижевни 
слојеви, што резултира у аутономном уобличењу и заокружењу 
текстуалне целине. Миметичка хетерономност прозног света, 
напротив, не осведочава иманентну логику текста, дакле не 
разоткрива његову унутрашњу текстуру, већ само осветљава његов 
позитивитет, с којима се успостављају спољашње аналогије. 
Утолико је могуће тврдити да је квалитативно својство поетског 
текста динамичка трансценденталност, а прозног – позитивни 
миметички натурализам. 

Расправљајући о доминантним уметничким модусима у 
историји књижевности, на другом месту утврдили смо релацију 
између поетске симболике и миметичког натурализма, који смо, 
прегледности ради, назвали флоберовским натурализмом 
(Петровић 2017, 211ff), мислећи под тим на тип књижевности који 
застаје или на случајности приватне судбине или на исечку 
материјалне историје и који има превасходно документарну 
вредност. Тада нам је циљ био да у начелу укажемо на разлику 
између поијетичности симболичких модуса (које смо груписали 
као класично-романтичне и модернистичко-кафкијанске) и 
неуметничког натурализма, и то како бисмо изоштрили вредносну 
надмоћ поетске прозе, на пример Кафкине, у односу на 
прозаичност флоберовског типа. У овом раду пак првостепену 
аргументацију градимо на основу стваралачких разлика између 
самих поетских и прозних модуса (које је, онда, могуће даље 
диференцирати сходно стварности литерарне историје). 

Трансценденталност означава способност 
саморазоткривања поијетичких процеса у поетском тексту. Ова 
категорија представља испољавање динамичке поетске текстуре, 
другим речима: поетско самоосведочавање властитог ткања, 
односно формирања. Поетска формативност, што смо претходно 
истакли, увек је везана за формативност значења, за његову 
уметничку, осликотворену природу. Трансценденталност је, дакле, 
изражено огледало начина на који се естетски образује значење. 
Тако схваћен, овај појам изриче квалитативну последицу 
фигуралне заснованости текста на формално-материјалној 
узајамности. Поетска фигурација се конкретно манифестује као 
трансцендентална моћ форме да испољавањем властитог 
формативног процеса – креира значење, те да потврди 
смисаодавност у раду саме форме. Крајњи исход је остваривање 
значења као аутономног естетског феномена. Аутономног, наиме, 
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зато што проистиче из унутрашње посебности начина на који се 
остварује књижевна текстура, а естетског – из разлога што тако 
креирано значење постоји као снага језичког израза да својом 
чулном сликотворношћу „означи“. 

Поетски формирану и трансцендентално изаткану идеју 
називамо идеалом. Сâм идеал поетског света је потпуна 
трансцендентална стопљеност начина и духовне садржине, 
односно идеја. Уметнички остварена хармонија динамичке форме 
и комплекса идеја постаје идеал као поетски аутентична идеја. 
Будући да је изграђена на стопљености форме и материје, ова 
хармонија поетизована је као фигурисаност идеје. Чулно-
сликотворна, то јест естетска фигурисаност метафизичке идеје 
књижевно се конкретизује као симболички идеал. Овај је највиша 
могућност фигурације која поетски трансформише идеју у идеал. 
Његова срж је уметничка осликотвореност и језичка израженост 
надизразиве апсолутности, која је пак омогућена 
трансценденталним генерисањем идеје као идеала из текстуре 
самог књижевног поступка.  

Уколико идеју не креира и не формира целина уметничког 
тока, те уколико не исходи из саме текстуре, онда она остаје 
апстрактност која је својствена прозном модусу и коју карактерише 
логосна амплитуда. Поетском свету адекватан је идеал као 
симболичка хармонија естетске слике и метафизичког апсолута. 
Будући да максимални домет духовне идеје израста из целине 
уметничког приказа, онда је он уграђен у форму као границу 
текста, па такав текстуални свет постаје поетски космос као 
физичко-метафизички тоталитет. С друге стране, прозном свету 
припада идеја као духовна грађа коју не генерише поетска форма, 
већ ангажман аутора, па стога такав свет увек и нужно остаје 
деидеализовани објективитет у којем је могуће постојање 
субјективних идејних искорака, који, међутим, не проналазе 
поетски завичај у целини прозног поретка у којем споља 
егзистирају. Поетски остварено значење функционише као 
ентелехија, те као иманентна сврховитост самог заокруженог 
текстуралног поретка, док прозни смисао остаје израз интелекта (а 
не његове поетске самоостварености). 

Врхунски израз поетске фигурације је симболички идеал 
као узајамност естетског и апсолутног. Прозни темељ је 
миметичност, чија је пак најнижа потенција позитивна, 
натуралистичка сведеност текста на реалије и њихове аналогије 
према екстратекстуалној реалности, а највиша могућност – 
александријски интелектуализам. Овај настаје као последица 
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хтења да се начини пробој из прозаичности као објективитета 
текста, који се стога усложњава субјективношћу изреченог смисла. 
Њиме се, ипак, квалитативно не трансформише сâм објективитет, 
будући да је он већ конструисан прозно, а не као иманентна 
трансформативност материје у поетску слику као значење. Прозни 
објективитет може се, дакле, идејно надограђивати, али не и 
поетски идеализовати. Својствен трансценденталној 
фигурисаности материје кроз форму, идеал представља поетску 
категорију. С друге стране, идеја је мисаона конструкција духа која 
се може споља унети у реалије књижевног света, али не и уткати у 
њега као субјект самог поетског процеса. Стога се идејна 
експанзивност прозног света може одредити и као александријски 
маниризам. Под овим подразумевамо интелектуалну наметнутост 
материје или идеје тексту споља, а не њихову иманентну поетску 
аутентичност. Манир је у сагласју са прозном мимезом, зато што 
изискује препознавање сопствене релације са духовним наслеђем. 
Такође је и интелектуалне, а не поетске природе, из разлога што се 
– као књижевни елемент – не мотивише одлучујуће самом 
текстуром, већ препознавањем смисла своје везе са сфером која се 
тиче хуманистичке образованости и која рачуна на њу. 

Елемент поетског устројства аутономни је субјект у 
конституисању књижевне текстуре. Уколико има идејну сврху, 
прозни елемент у начелу је објект ауторског интелекта који га 
споља инкорпорира у књижевни простор, те у односу на који је тај 
елемент увек понешто осамостаљен. Прозни елемент самосталан 
је према уметничкој природи текста која га не креира, већ – 
условно речено – само прима и трпи, те овај постоји као објект, но 
не и као субјект књижевног света, утолико што сâм не представља 
део унутрашње форме и поступка, него том књижевном свету 
хетерономну раван непоетизоване идеје.  

Поетски елемент може се фигурисати као текстури 
иманентни идеал, а прозни елемент усаглашава се с општом 
миметичношћу прозне референцијалности. Подразумевајући 
основ сваког књижевног дела јесу материјалне датости: оне се 
могу поетски фигурисати или маниристички интелектуализовати. 
Материјалне датости, то јест реалије сачињавају позитивитет 
текста. Само фигурално овај се може трансформисати у уметнички 
поредак, и то тако што ће се сâм материјалитет изразити као чулна 
слика, те тако што ће се активном сликотворношћу слике 
текстуални позитивитет релативизовати – као физичка раван 
космичког плана текста (и у симболички идеализованом случају – 
као физичка раван апсолутног). Одсуство моћи да се датости 
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поетизују оставља текст заробљен у властитом позитивитету, што 
има негативне консеквенце и са уметничког и са значењског 
становишта. Наиме, најнижа и сасвим неуметничка могућност 
књижевног текста јесте натурализам. Ова одредница подразумева 
прозаичност као тоталност текста, односно потпуну изједначеност 
текста и прозног света. Натурализам је, дакле, екстремна 
прозаичност. У контексту поетске аксиологије, прозни натурализам 
је не само неуметничка него превасходно преуметничка 
остављеност текста у суми неуобличених материјалних датости. 
Што се тиче значења, наведена књижевна могућност сведена је на 
материјалитет као смисао.  

 
Манир алегоријског и александријског формализма 
 
Прозна миметичност креће се од уметничко-значењски 

инфериорног натурализма до само духовно значајног 
александријског маниризма. Поетска фигурација врхуни пак у 
симболичком идеализму, а њена најнижа могућност јесте 
алегоризација. Овај принцип фигурације поетски је само по форми, 
и то спољашњој, а не и по суштини поетског процеса. Целину 
поетских дејстава твори поијетичко преплитање форме и материје, 
које је вођено иманентношћу саме форме, те које стога задобија 
трансцендентални карактер и чува унутрашњу сврховитост. 
Алегоризација симулира начело организације текста као поетске 
целине, али га не испуњава, и то из разлога што се не заснива на 
иманентној мотивисаности значења формом, већ на вештачком и 
спољашњем одржавању и подржавању значења формом, која га, 
међутим, не креира, него функционише само као његова контура и 
оквир, дакле као спољашња форма. Опште узев, фигурација 
функционише као метафорички паралелизам и истовременост 
израза и њиме створеног и осликаног смисла, који се у случају 
симболичке идеализације уздиже у саму апсолутност. Фигурални, 
метафорички или симболички смисао генерисан је 
формативношћу саме слике која трансцендентално осведочава 
физичке домете поетског света као његове духовне и онтолошке 
амплитуде. Алегоријски смисао, с друге стране, по облику је 
метафорички, будући да наступа као израженост естетском 
сликом, али по суштини је метонимијски, а то значи да га одржава 
степен логичке везе – која се често своди на немотивисаност и 
арбитрарност – смисла с његовим тобожњим изразом, но не и 
њихова истовремена паралелност.   



64 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
Као спољашња конструкција којој природно не одговара 

поднебље у који је интегрисана, алегоријски модус представља 
прозни пробој у поетски поредак. Аутономности и унутрашњој 
логици и смеру поетског света придружује се прозна нужност 
дешифровања смисла који није генерисан изнутра (па зато и није 
сасвим јасан и природан). Алегоријски формализам везан је за 
свечни, јавни, односно „скупштински“ карактер алегоријског 
говора и израза: другост алегоријских речи јесте другост у односу 
на поетски основ, чија се песничка вредност уоквирује патетичном 
вербализацијом, али се не потврђује за поетску фигурацију 
кардиналном синтезом речи и смисла као унутрашњег 
самоосведочења те речи. Алегоријска реч има семиотичку 
природу која изискује нагађање везе између „скупштинске“ речи и 
од ње одрођеног или у њој нерођеног значења, док аутентично 
фигурисана реч изражава управо сопствени смисао, то јест изворно 
јединство експресије и рефлексије. Најзад, најважнија и 
одређујућа одлика алегоризације јесте њено подражавање форме 
поетског света као космоса, које се пак материјално попуњава 
логичким равнима принципијелно ужим од космоса као 
апсолутног идеала. Очигледан и највреднији пример је Дантеов 
есхатолошки спев, чији се метафизички тоталитет изграђује 
препевавањем томистичке теологије, другим речима – форми 
поезије придружује се непеснички систем доктрина. Ове су 
аутентичне у духовном, но не нужно и у уметничком смислу, јер 
сама њихова песничка несамосталност која изискује алегоријско 
препознавање аналогија – претвара их у манир. А, манир је 
последњи и неминовни стадиј у начину на који се изражава 
презрела култура: богата огромношћу нагомиланог и окошталог 
духовног наслеђа, она га чува као традицијску драценост, као 
форму, као реч, то јест манир. Маниризам алегоријског 
формализма у поменутом случају чак је и вишеструко отежан 
ланцем посредовања: аристотеловска полихисторска 
систематичност прерађује се схоластичким рационализмом, овај се 
заокружује у теологији Аквинског, а затим се и премешта у сферу 
поетске форме.  

Mutatis mutandis исти духовноповесни разлози темеље и 
александријски маниризам, с тим што овај – за разлику од 
алегоријског модуса – не уноси спољашњу материју у форму 
поетског космоса, већ је интелектуалистички уклапа у границе 
прозног света. Алегорија, наиме, симулира објективитет космоса, а 
александризам прозног света са пуном свешћу изражава космички 
идеал као могућност само интелектуалног субјективизма. 
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„Ондашња“ објективна аутентичност „сада“ је, у маниристичком 
добу, аутентично изразива – парадоксално – баш као манир, што је 
у суштинском сагласју са самим смислом александризма као 
посткласичне интелектуалне рефлексије према претходној, 
архајској и класичној традицији, а коју је готово програмски 
формулисао Т. Ман у свом алексадријском врхунцу –  Доктору 
Фаустусу, питајући кроз Леверкинове речи зашто је модерна 
уметност могућа само као пародија (181).  

Како модерна – маниристичка или александријска – 
пародизација представља један од литерарних модуса, наш 
следећи задатак је објашњење фундаменталних поетских модуса, 
као и њихових позиција и померања у духовном и 
књижевноповесном контексту. 

 
II 

Модуси поетске фигурације 
 

У раније већ наведеном раду анализирали смо симболику 
као поетски кључни модус, те њене историјске реализације, које 
смо груписали под класично-романтичне и модернистичке (с 
посебном пажњом на кафкијанској модификацији; 211–232). У 
вези с претходним излагањем у овом есеју истичемо то да 
класично-романтичну симболику карактерише поетски космос као 
потврђена извесност апсолутног идеала који се чулно пројављује и 
изражава кроз физичке границе тог опеваног космоса. Губитак пак 
те извесности може водити или у интелектуалистичку 
субјективност прозног света као позитивитета или – што је 
кудикамо сложеније – у очување апсолутних амплитуда поетског 
света, али и истовремену измену њиховог апсолутно афирмативног 
смисла. У првом случају се, дакле, прозно разара сâм објективитет 
поетског космоса, а у другом случају – показаном на примеру 
Кафке – изокреће се сигурност његовог свепотврдног значења. 
Међутим, обе могућности – које, разуме се, нису и једине, већ су 
парадигматске, а прегледност нашег рада изискује згушњавања 
књижевноповесних појава – особене су за модерни сензибилитет и 
специфичну сентименталност његовог става према претходној 
духовној и књижевној – класично-романтичној традицији. Сада се, 
као првостепено, поставља питање основног смисла саме 
традиције афирмитета, као и начина и поступака помоћу којих се 
она поетски артикулише.  

Апсолутна афирмативност као највиши смисао класичног 
симболичког идеала нераскидиво је повезана с материјално-
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формалном хармонијом као исходиштем поетског процеса 
симболичке фигурације. Метафизичка апсолутност као 
несагледива духовна стварност идеала симболички се сагледава и 
тако чини извесном – кроз естетску слику која собом носи, значи, 
изражава бескрај. Хармонија је уметнички актуализована: чулна 
коначност слике изражава значење, и духовно апсолутизована: 
сликотворно значење односи се на метафизичко обиље. Поетска 
форма коначности посредује бесконачност као смисао, а 
хармонија форме и значења заокружује се у физичко-метафизички 
космос као тоталитет поетског света. Специфични квалитет његове 
симболичке аутентичности јесте патос. Према томе, 
афирмативност класичне симболике изражава се патосом. 

 
Симболичко-параболичка фигурација патоса 

 
Категорију патоса схватамо у духу шилеровског идеализма 

– као припадање човекове физичке немоћи метафизичком 
космосу, које је завређено човековом етичком моћи која 
симболизује – метафизичку потентност људске смртности. 
Метафизички симболизована форма коначности поетског космоса 
конкретизује се патосом као хуманим сведочанством о космичким 
границама света. Како се симболичко преламање апсолутног 
космоса врши кроз судбину човека који је од космоса ужи, тако је 
и могуће да се хармонија као квалитет физичко-метафизичке 
целине света патетизује као човеков агон – против сопствених 
граница, и за властиту бескрајност која га прикључује објективитету 
бескрајног космичког поретка.   

Физичко-метафизичка хармонија самог поетског света и 
физичко-метафизичка синтетичност патоса за свој очигледни 
формални, материјални, уметнички и духовни темељ у тако рећи 
свим древним књижевностима, укључујући оријенталне, као и 
грчку класику у ужем смислу – имају мит. Као „прича“, μῦθος 
изражава динамику људско-божанског космоса. Према томе, сâм 
мит представља синтезу материје – то је прича о релацијама 
између богова и људи, форме – то је песнички израз или 
уметничка артикулисаност пуке садржине, и идеје – то је 
религијски поглед на космос и човекову позицију у њему. Како је 
оваква идеја поетски изражена, она постоји као митски идеал. 
Такав идеал је симболички, будући да за своје најчешће средиште 
има човекову смртну судбину која прелама божански тоталитет 
космоса. Симболика митског идеала фундаментално је патетична, 
зато што за своју искључиву и пресудну тему има смисао односа 
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између људске смртности и божанске бесмртности. Она се, 
наравно, може конкретизовати различито, и то у зависности како 
од поетских форми (нпр. херојски или трагички), тако и од 
религијских представа (политеистичких или монотеистичких). Но, 
та тема по правилу – а правило није ствар арбитрарности, већ 
најдубље природе митског патоса – осведочава човекову граничну 
ситуацију и лишава саму „причу“ свега партикуларног, 
секундарног, приватног, редовног и, у контексту литерарних 
модуса о којима расправљамо – такође свега прозног и 
прозаичног.  

Вредност митског патоса проистиче из потпуне 
фокусираности на гранични смисао човековог (ограниченог) 
постојања у по себи вечном и од човека ширем и старијем 
космосу. Патос је генерисан емфазом на симболици човекове 
смртности, а ова је поетски фигурисана хармонијом материје, као 
приче о боговима и људима, и форме, као огледала људско-
божанског космоса. Неумољивост митске језгровитости уздрмава 
се у финалним периодима класике и фазама њеног постепеног 
преласка у посткласичност (нпр. код Еурипида), а потом се 
претвара у форму испражњену од претходне метафизичке 
супстанце, другим речима – у манир (нпр. у хеленизму, укључујући 
и александријску културу). Сакрална аутентичност мита сада се 
функционализује као пример, компаративна илустрација земаљскe 
и немитскe причe, што даље може да води и алегоризацији као 
поређењу два нивоа приче (митског и свакодневног). Текстуални 
свет задржава космичку форму мита, али разара његову 
унутрашњу хармонију божанских и људских сфера, сходно чему се 
– јасан пример је Еурипидова драма – човекова судбина 
психологизује и упосебљава, а трансценденција постаје сфера 
загонетног и хировитог утицаја на по себи самодовољну 
иманенцију.  

У вези с митским патосом је и концентрисаност класичне 
симболике у квалитету митског времена, које је у темељном 
сагласју с поетским поступком древне књижевности, наиме с 
њеном незаинтересованошћу за референцијално-реалистичку 
миметичност. Унутрашње разлагање, окоштавање и 
формализација митског патоса током литерарне историје врши се 
кроз искакање из митског у историјско време, а ово води прози 
редовности и свакодневице из које ишчезава објективитет митског 
идеала. 

Митски пак објективитет, на којем инсистирамо, за своју 
супстанцу има апсолутну норму као вредносну одредницу у 
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поетском свету у односу на коју се опева и разумева мера 
човековог живота. Граничност човекове митске егзистенције 
узрокована је неопозивном тежином живота као непрестаног 
одмеравања његовог одступања од објективне норме космоса. 
Ову јемчи метафизичко устројство космоса као божанског поретка 
чија је мера надљудска и с обзиром на коју митско време постоји 
као сакрално (насупрот профаности прозног времена материјалне 
историје), а сходно чему индивидуално време људске смртности 
задобија симболички смисао утканости у надљудску меру свете, 
божанске вечности. 

Најзад, уколико је пажња поетског света на самој 
сакралности апсолутне заснованости света, онда се класична 
симболика експлицира као параболичка, те тад можемо говорити 
и о симболичко-параболичкој поетизацији мита. Алегорија 
изговара поређење између потенцијално било каквих чулних и 
духовних равни, симболика стапа физичке и метафизичке сфере, а 
парабола – иманенцију и сакралну трансценденцију. Алегорија не 
утврђује органску спрегу између „алегоризованих“ поља, већ 
указује на њихову могућу рационалну и интелектуалну повезивост, 
те је стога она у темељу семиотичка категорија која се стара за 
накнадност изградње моста између знака (слике) и означеног 
(духовног смисла). Симболички и параболички принципи пак 
представљају модусе баш зато што образују целину поетског 
космоса изражавајући његово унутрашње јединство као физичко-
метафизичко јединство. Симболичко-параболички модуси, дакле, 
не успостављају везе између феномена, него потврђују уметничку 
истинитост изворног јединства иманенције и њоме сугерисане 
апсолутности. 

Параболичка сакралност и аутентичност симболичког мита 
током времена се маниризују, формализују и алегоризују, на тај 
начин што се задржавају изворни параболичко-симболички опсег 
и форма, али се уздрмава или сасвим губи тој форми адекватна и с 
том формом органски преплетена суштина. Духовноповесну и 
књижевноповесну стабилизацију формалистичког манира 
представља класицизам. Овај се манифестује као формализација 
класичне поијетичности, коју до максимума доводе римски и 
француски класицизам. Оба се, наиме, изражавају у узвишеној, 
патетичној поетској форми, којој се, међутим, подмеће садржина 
која се због ускости у односу на форму – претвара у уметничку лаж, 
а целина песничке творевине у хибрид сачињен од неједнаких 
категорија и величина. Док аутентичност класичне поезије твори 
целина текста као тотална слика космичких сагласности, 
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класицизам је склон томе да метафизички идеал космоса попуни у 
односу на тај идеал нижом и мањом – историјском конкретношћу, 
која се потом митологизује и исказује као псеудомитска категорија 
која треба да замени класичне идеале. Историјска реалија заузима 
место самог апсолутног идеала, те се као јемство унутрашње 
заснованости поетског космоса нуди повесна садржина, а то је у 
оба случаја – и у латинском и у француском класицизму – 
стварност римске, односно француске империје. Како реална 
држава због своје материјализованости, дабоме, не одговара 
амплитудама апсолутног космичког идеала у чије име наступа, она 
се песниковом интервенцијом универзализује помоћу мита, што 
исходи у томе да се класична аутентичност сакралног времена 
мита у класицизму первертира у митологизованост историјског 
времена. 

Напомињемо, при томе, да Лукач сличну слабост коју ми 
препознајемо у класицизму – приписује Гетеовом добу, оптужујући 
га за маскирање партикуларног грађанског идеала под класични 
идеал (47 ff). Док Лукачево размишљање свакако да препознаје 
начелне проблеме сваке посткласичне културе која из позиције 
сопствене историјске стварности настоји да продужи континуитет 
класичних традиција, сматрамо да само Гетеово доба не 
карактерише манир римско-француске универзализације и 
митологизације полазне партикуларности. Стваралаштво немачке 
романтике креће од универзалног идеала вајмарске класике и 
узима га за темељ, чистећи га од сваке социополитичке и 
националне посебности, а реч је о идеалу слободне човечности. 

Упоредо с постепеном алегоризацијом класичног идеала 
која врхуни у класицистичком формализму, а потом се психолошки 
депоетизује, односно прозаизује, патос најпре остаје као 
декламаторски и (прози веома сродни) реторички оквир споља 
поетске форме коју пак више изнутра не одржава симболички 
идеал, а затим се и сâм прозаизује, тако што се претвара у прозну 
мелодраматичност. Под њом мислимо на сваки вид негативно 
конотиране – вербалне патетике, чија реч више ни по чему не 
одговара бићу целовитог израза, а то значи субјекту који је 
изговара и његовом контексту. Прозна патетична 
мелодраматичност симулира хероику, но искључиво на равни саме 
речи, коју пак не прати њен књижевни објективитет. Патос је 
генерисан узвишеношћу човекове граничне егзистенције у 
космичком објективитету заснованом на (митском) идеалу 
апсолутне вредности, а мелодрамска прозна патетика 
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функционише као страни елемент у објективитету егзистенцијалне 
редовности. 

Наше излагање усредсређује се на системско објашњење 
категорија – у овом случају патоса – и његових историјских 
модификација кроз промену књижевних модуса. Разуме се да је за 
учвршћење системског објашњења неопходна и 
литерарноисторијска елаборација. Како наш рад њој не може да се 
на овом месту целовито посвети, принуђени смо да понудимо 
врло сведену генеричко-формалну скицу историјске динамике 
модуса. Премда инсистирамо на томе да се класични симболичко-
параболички патос остварује с обзиром на космички објективитет у 
оквиру којег се прати повлашћена човекова судбина, наравно да се 
тај објективитет другачије конкретизује у различитим поетским 
родовима и формама. 

Епски објективитет обезбеђен је митом који је овде једнак 
објективним границама света као космоса (а касније се своди на 
пуку допунску грађу и пример у немитски конституисаном 
књижевном свету). Мит се епски објективизује – помињемо само 
најеминентније случајеве – као експлицитно сведочанство 
сакралности (у оријенталној епици, укључујући и старозаветну), 
или као херојска стварност (нпр. целовито у хомерском епу, 
паренетичкој елегији, пиндарском епиникију и делимично у 
месопотамској приповести о Гилгамешу;1 Хесиода заобилазимо, 
будући да његова Теогонија, додуше, има за саму тему сакралност 
митског времена, али нема за средиште човекову судбину, па баш 
зато није фундирана на патосу). У свим случајевима, сакралност је 
смисаони темељ, само се он у оријенту параболизује и као предњи 
план, као сиже и тема: светост је суштина збивања. У епској 
хероици пак човекова судбина је предњи план, а сакралност се 
поетизује формом, и то на више начина: као границом божански 
обухваћеног космоса; као квалитетом стиха и израза који имају 
ритуално упориште и изворно потврђују могућност људско-
божанског саобраћаја; као приповедачевим профетским 
заступањем божанске речи; као генеалошким извођењем 
јунаковог порекла са божанских извора старијег митског времена 
итд.  

                                                 
1
 Наша квантитативна диференцијација везана је за свесност поетске 

афирмације самог херојског идеала: иако овај има семантичких веза с 
повешћу о Гилгамешу, идеал примарно (као, уосталом, и реч) припада 
грчком стваралаштву. 
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С друге стране, лирску стварност објективизује човекова 

душевна нутрина, као што је то случај у псалмима и сапфичким 
химнама. Патос тада произлази из човековог унутрашњег 
обистињавања космоса. Целина света онтолошки претходи 
индивидуи, али поетски – субјект твори свет, и то управо снагом 
свог доживљаја сакралног тоталитета света. Људска душа осећа 
истину космоса, у складу је с њом, па зато патос лирске 
субјективности не представља упосебљену случајност (као нпр. у 
прозном александризму), него – субјективни симбол, слику 
објективитета света. На супротном полу у односу на лирски патос 
изведен из хијератског квалитета субјектовог доживљаја стоји 
субјективистички јампски натурализам. Овај нема моћ 
објективизације света, али приватност јампског субјективизма то и 
не настоји: рецидив патоса у јамбу је само настојање да се освоји 
право за приватну субјективност која би била уметничка и 
изражајна алтернатива патосу објективног епског погледа на свет. 

Потпуни идентитет патоса и књижевне форме досегнут је у 
класичној трагедији (мада се може пратити и у оријенталним 
драматизацијама људског живота, попут Књиге о Јову). Предмет 
трагедије је човекова гранична ситуација, а ова се поетизује као 
синтеза – и та синтеза је сâм уметнички врхунац поезије као такве 
– објективне космичке хармоније између иманенције и 
трансценденције и субјективног патоса човекове грешне и 
хибристичке борбе за апсолутни идеал у свету смртности. Дакле, 
објективитет хармоније трагички се драматизује и поетизује као 
субјективитет човековог агона који, међутим, надрастајући 
приватну упосебљеност, симболички прелама вечне, апсолутне 
законе, норме и мере света. Када и уколико парадигматска 
изузетност трагичке личности постане изузетак и ексцес, поетска 
форма трагедије губи патос и митску суштину. 

Класична трагедија својеврсни је поетски тоталитет који у 
себи синтетизује више кардиналних поетских принципа. Уз 
симболички мотивисани патос, кључно смисаоно и уметничко 
начело трагедије јесте иронија, коју стога ваља и размотрити.  

 
Иронија 

 
Као што је јасно већ и у контексту трагичке форме, иронија 

не представља, барем не нужно, сасвим упосебљени модус, већ у 
пракси коегзистира са другим доминантним поетским модусима. 
Искључиво ради методолошке прегледности ми их привремено 
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рашчлањујемо, настојећи пак да потом укажемо на специфичности 
њихових литерарних сустицања, укрштања или раздвајања. 

Логички и семантички гледано, иронија врши померање и 
усложњавање у односу на једногласје и максималну узвишеност 
сакралног, митског патоса. Она не долази обавезно хронолошки 
након патоса, већ означава одступање од његове екстремне 
позиције и тона. Смер модуса иде од поетске до прозне 
експресије, а карактеризује се постепеним и све снажнијим 
пробојем интелекта као израза мисли у логику изворно поетске 
фигурације, то јест метафоричности. Симболика је поетско-
семантички принцип сваког фигуралног идеализма, односно 
фигурације засноване на стапању естетске слике и њоме 
израженог апсолутног значења. Тај принцип различито се може 
конкретизовати и задобити специфичан тоналитет у зависности од 
принципа и модуса којима је саодређен. Примера ради, парабола 
сакрализује симболику апсолутног смисла, а патос га прелама кроз 
борбу човекових вечних тежњи против властитих физичких 
ограничења; отуда и можемо говорити о симболичко-
параболичком систему или о симболизацији патоса. Сличан је 
случај и с иронијом, с тим што иронизацију поетског модуса, 
укључујући и симболички, узрокује интелектуална доминанта 
унутар саме поетске текстуре. Иронија, наиме, представља 
интелектуализацију начина на који се трансцендентално изражава 
сâм симболички идеал. Прецизније, иронија је израз гносеолошких 
процеса у самом поетском свету.  

Изворно, то јест када на памети имамо класичне књижевне 
форме, темељ за иронију је симболички тоталитет људско-
божанског космоса. Но, тај се космос иронијски спецификује 
наглашавањем сазнајне позиције људског субјекта. Како он 
припада божанском свету, а постоји кроз своју смртност као човеку 
својствену меру у односу на апсолутну меру космичке вечности, 
иронија се конкретизује управо као човекова сазнајна немоћ. 
Граничност људског живота иронизује се човековом гносеолошком 
ограниченошћу. Из тих разлога јасно је да је иронија тако рећи 
инхерентна превасходно трагедији као симболичкој форми која 
прославља апсолутни закон космоса кроз човекову грешку и његов 
потоњи пад, који су и мотивисани човековом принципијелном 
онтолошком немогућношћу да спозна надљудску целину света. 
Кроз трагику своје борбе, људски субјект пак једино може 
спознати меру своје немоћи и њену релацију према свемоћи света, 
а иронија је управо то спознање. 
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Фундаментална је спрега између иронијске релације 

људске мере према божанској мери и – иронијске релативизације. 
У системима класичних и романтичних поетских модуса, иронијска 
релативизација увек се врши у односу на апсолутност космичке 
мере. Пре него што се прозно формализује као реторичка 
притворност, иронија поетски функционише као формално-
материјална синтеза, конкретно: као израз о смислу, као 
трансцендентално сведочанство о природи симболички осликаних 
односа између нивоа света. Симболички израз осликава космос, а 
иронијски израз тумачи саму поетску симболику, што значи да 
тумачи релације космичких монада према праначелу света, при 
чему је, разуме се, поетски најпотентнија монада човек. 

Позна, модерна прозаизација књижевног света условљена 
је ишчезавањем апсолутне норме из самог тог света (сходно чему 
овај више и не може да има космички опсег). Прозна иронизација, 
стога, принципијелно се изражава као релативистички 
антропоцентризам, који са идејног становишта пак има порекло у 
софистичкој реторичности, а која сама утире пут развоју европске 
прозе. Насупрот софистичко-прозном свођењу објективитета света 
на људски субјективизам, поетска класика иронизује како би 
успоставила мост између релативности људске и апсолутности 
космичке мере. Управо тај мост, којим се утврђује објективни 
капацитет књижевног света, губи се у прозној модерности, која у 
најекстремнијим случајевима пакосног релативизма (својственог 
флоберовском натурализму) изокреће иронију у сарказам.  

Класичној поијетичности сарказам је туђ, јер њена иронија 
има афирмативни телос којим трансцендентално утврђује (па тако 
и потврђује) апсолутне границе света. Како она то уметнички 
најефектније чини опевањем смртникове судбине из чије 
временитости исијава безвременост космичке норме, јасно је да је 
најстарије упориште иронијског модуса епска форма која се 
усредсређује на трагички потенцијал човекове изузетности, а такав 
је случај са Гилгамешом и Ахилом. Као трансцендентална 
категорија, иронија обезбеђује идентитет форме текста и границе 
његовог поетског света, а као гносеолошка категорија – она 
покреће иманентну текстуалну херменеутику, наиме тумачење као 
проблем самог књижевног света; спознајући нужност својих 
физичких пролазности, Гилгамеш и Ахил увиђају не само 
непроменљиве законе светова којима припадају него и 
неповредивост онтолошких разлика између богова и људи, као 
носећи смисао тих светова. 
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Врхунац патетичне херменеутичности самог поетског света 

остварен је у старозаветној речи као профетској интерпретацији и 
превођењу Божјег исказа, а врхунац трансценденталне иронијске 
херменеутичности унутар патетичног регистра – у новозаветној 
књижевности као двострукој трансценденталности. Новозаветна 
поезија представља непрестану реинтерпретацију старозаветног 
профетизма, а драматизује неспособност приказаног света да 
разуме Христова два физиса. 

Другачији је пак распоред нагласака у такође иронијски 
поетизованој – форми старе комедије. Веома је умесно на овом 
месту употребити Шлегелов исказ о иронији као иступању, тачније 
као „перманентној парекбази“ (85). Чак и више него епске и 
трагичке форме, које почивају на патосу људске судбине и на 
емфази херојевих онтолошких граница, комедија показује 
нераскидиву спрегу између трансценденталности, као квалитета 
текста, и ироније, као његовог поетског модуса. 

Номинално туђ самој форми комедије, патос ипак у старој 
аристофановској комедији, као далеки одјек, опстаје најпре кроз 
јавност као пресудну вредност у ритуално конотираном извођењу 
комедије (управо је јавност та која, уприсутњена кроз хор, 
објективизује лични удес у трагедији и уздиже га на раван 
патетичне трагике), па потом и кроз такође ритуално мотивисани 
агон, као један од два њена темељна елемента сижеа. Док трагика 
црпе патос из узвишене догађајности, аристофановска поезија 
одустаје од чврсте фабулације и догађајног грађења текстуре, што 
значи да она нужно свој поетски поредак изграђује на уметничким 
квалитетима који, замењујући фабулу или, барем, преузимајући 
примат од ње, уобличавају текстуалну суму у сиже. Уз поменути 
агон, најважнији такав елемент и носилац поетског квалитета јесте 
парабаза.  

Она је екскурс од фабуле, али је средиште сижеа и 
уметничка суштина комедије. Њен је телос заокружење текста у 
поетску самосвест и спознају о природи и истини света и светских 
процеса, укључујући и историјске. Самосвест текста, која је често, 
мада не обавезно, митски допуњена, рефигурише се као тумачење 
злих и рђавих прилика у садашњем, постмитском времену 
стварности, а за које је на одговорност позвана сама јавност као 
инстанца која – уместо митског хора – заступа моралну савест 
света. Парабаза иронијом рефлектује недостојност субјеката самог 
поетског света, а тако заправо артикулише тај поетски свет као 
одраз безумља саме јавности. 
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Оваква комплексност ироније касније се формализује кроз 

њено свођење на реторичку двосмисленост, као и – што је још 
важније – на супериорну дистанцираност ауторове или 
посматрачеве/читаочеве гносеолошке свести у односу на глупост и 
ништавност комичког света. Такав је случај са целокупном 
традицијом нове комедије и њених незнатних модификација у 
латинској и европској комедији, у којима аристофановску иронију 
као спознајни проблем читавог света како текста, тако и рецепције 
– замењује иронија као надмоћ рецепције према свету текста. 
Двосмерна игра аристофановске ироније поетских субјеката према 
публици и посматрача који спознају идентитет своје и комедијом 
приказане рђавости – доцније се своди на једносмерност 
читаочеве ексклузивности и ексклузије из уметничког света. 
Искључење публике из учешћа у уметничком процесу узроковано 
је ишчезавањем парабазе као гласа јавне свести, те јавности као 
субјекта из комедије (коју замењују приватна лица). 

Међутим, извесну празнину која настаје формализацијом 
ироније у новој комедији књижевност настоји да изнова испуни 
смислом, но оним који ће бити саображен аутентичним 
вредностима модерности као духовности која се формира не само 
након постепеног гашења класичне аутентичности него и с 
обзиром на њега. Објективитет апсолутности као класична 
аутентичност најпре се формализује, маниризује и номинализује, 
али се потом трансформише у апотеозу уметности као пуноправну 
и пуновредну замену за протеклу „наивност“ непосредног 
поверења у апсолутност по себи. Римске поетске форме пример су 
наслањања на александријски формализам као поступак који се 
пак изнова испуњава идеалом као смислом. Како је тај идеал 
поетски и поијетички, тако књижевност постаје трансцендентално 
пунозначна форма. А, будући да таква трансценденталност не 
изражава било какву рефлексију, већ управо поетску свест о 
вредности модерне позиције у односу на далеку и неповративу 
класичну аутентичност, онда је она и фундаментално иронијска. 
Парадигматске латинске форме иронијске трансценденталности 
јесу елегија и идила. 

Док, како смо раније изрекли, латински епски регистар 
митологизацијом и идеализацијом Рима као реалије умањује 
класичност митског патоса, сама универзалност римске теме зато 
замењује у међувремену нестали квалитет општости (попут 
јавности у парабази). Разуме се да постоје кардиналне разлике 
између комичког подсмеха у аристофановској парабази и основних 
својстава поменутих римских форми, но обема сферама заједничка 
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је иронија која универзализује поетски свет као целовити 
објективитет. Идиличка трансценденталност иронизује рајску 
митологему златног века као могући идеал перманентно угрожен 
садашњошћу римске стварности, а елегија – посебно тибуловска, 
која се изграђује као њена идилизација – опева изгубљеност 
идеала (који се пак код Овидија материјализује као песнику 
савремени Рим) као фантазијску пребродивост. Обе форме, наиме, 
прослављају интрапоетско, поезијом креирано освајање самог 
идеала, а овај је одлучујуће иронизован чињеницом да се 
објективизује чистом снагом човекове уметничке фантазије. 
Римска поезија у највишим дометима уздиже калимаховски 
александризам као поступак у катуловску синтезу александризма и 
аутентично модерног, битног смисла. Оваква пак синтеза до 
поетског савршенства доведена је у систему романтичне 
симболике. 

 
Романтика је идеалистичка. Њен идеализам је естетски, 

што не треба схватити ни само као идентитет уметности и идеала 
(тј. поезију као идеал), нити само као уметничко посредовање 
идеала (тј. поезију као мост ка идеалу), већ управо поезију као 
динамичку текстуру која рађа апсолутни идеал. Овај је естетски, јер 
му је уметнички израз инхерентан, али је и хиперестетски, јер 
симболичким квалитетом израза трансцендира сваку ограниченост 
и коначност језика, те се излива у саму бесконачност. 
Комплексност романтичног идеала условљена је његовом 
укорењеношћу у хришћанству, и то – опет – не као пуком 
религијском ставу, већ као естетској представи о бескрајности. 
Сотериолошки смисао и циљ све хришћанске духовности 
обистињава се и потврђује, односно чини аутентичним – 
уметношћу, која стога постаје сâм источник финалне истине о 
метафизичкој вредности човековог постојања. Романтични 
симболички идеал par excellence је трансценденталан, будући да 
поетски израз рефлектује своју коначност као – спасоносну – моћ 
да се симболизује бесконачност. Романтичну иронију твори обрт 
којим се ограниченост као принципијелна човекова немоћ и 
слабост релативизује као само сегмент истине о људској природи, 
чији највиши део представља способност да се немоћ преобрази у 
моћ креативног наговештавања недосежности. 

На овакав начин иронијски симболизована, романтична 
поијетичност враћа изражајности сакрални потенцијал, заступајући 
песничку реч као мантичку и профетску. Ове категорије у самом 
свом темељу су херменеутичке, будући да се односе на тумачење 
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метафизичке речи и мисли, па из тих разлога, као поетски 
реализоване – оне постају носиоци трансценденталности. Ова се у 
романтичној поезији најизоштреније конкретизује у химнама (нпр. 
Новалисовим или Хелдерлиновим) као хијератским формама које 
перспективом људске ограничености настоје да додирну 
необухватљиву срж трансценденције. 

Што се пак саме трансценденталности романтичне ироније 
у начелу тиче, као репрезентативне поетске форме издвајамо 
баладу и поему. Класичну митопоијетичност ове форме обнављају 
фолклорном традицијом, дакле регистром који превазилази 
класицистички партикуларизам културне усмерености ка дворској 
традицији, те која сама представља општост, њој се обраћа и њој је 
упућена. Зрела романтична балада (Колриџова, Гетеова, 
Шилерова) један је од врхунаца трансценденталне поезије као 
такве. Надрастајући своју рану биргеровску усредсређеност на 
натуралистичку грозу збивања чије је метафизичко упориште 
нејасно, балада се претвара у поетску игру самим опеваним 
садржајем, чији нагласак више није ни на објективној грози, нити 
је на субјективној зебњи, већ је на сложеној узајамности између 
непротумачивости догађаја по себи и човекове субјективне 
неспособности да продре у дубоку нит онога чему сведочи. 
Балада, дакле, захвата апсолутно језгро света, али не као пуку 
садржину, већ као трансцендентални проблем самог начина на 
који целина поетске форме то језгро изражава. Ослобођена 
баласта баладног натурализма, поема се пак сасвим отвара или 
поетизацији граничне проблематичности човекове слободе у 
човеку ненаклоњеном космосу (нпр. код Пушкина и Љермонтова) 
или – што је за нашу тренутну тему значајније – за синтезу 
трансценденталности форме и идеала материје. Такву синтезу 
остварују Гогољеве Мртве душе (које сâм аутор назива поемом), 
јукстапонирајући, наиме, безумље као садржину и апсурд као 
поступак – самој трансценденталној жудњи текста за лепотом 
смисла. Овај се, доследно основној текстури поеме, разоткрива у 
следећој јукстапозицији – Русије (Россия) као материјалне 
стварности смрти и Русије као трансматеријалног идеала вечности 
(Русь). 

По логици пак саме фигурације као идеалне надградње 
прозног натурализма – гогољевска уметност свакако да се 
уланчава у менипејски књижевноповесни низ. Форма менипеје не 
превазилази прозу пуким интегрисањем поезије у текст, већ – 
слично аристофановској комедији – самозаконитошћу поетског 
поступка који формира идеал кроз прозу приказа. Менипеја 
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врхунац досеже апулејевском фигурацијом натуралистичке 
повести магарца са људском свешћу и алегорије о Амору и Психи, 
чија посредна – дакле, симболичка, а не каузална и фабуларна – 
укрштања исходе у мистичком финалу текста. Идеал остварене 
Луцијеве посвећености у мистички култ поетски је омогућен 
постепеним ткањем смисла кроз трансцендирање сировог 
натурализма, што је уметнички веома сродно гогољевском 
разабирању поетског идеала из прозе материјалног апсурда, при 
чему у оба случаја – у менипеји, као и код Гогоља – веродостојност 
духовног значења обезбеђује његова фигурисана иронизованост 
самом прозом, чија се оскудност превазилази путањом поетских 
текстура. 

Такође, као карактеристичан пример иронијски израженог 
романтичног идеала издвајамо и образовни роман. Ова поетска 
форма прозаизује предњи план фабуларне стварности, само како 
би помоћу ње изоштрила идеал – стваралачке и слободне 
човечности, која је, међутим, иронијски посредована утопијом. 
Утопија може бити трансцендентално транслоцирана у бајковиту, 
песничку прошлост (нпр. код Новалиса) или исказана као 
социјално досежна стварност у будућности (мајстеровској). 
Утопистички идеал не твори било каква наметнута пројекција 
настојања у реалност, већ га романтизује поетска вера у 
остварљивост брака између уметности и живота (Korff 360). 
Уколико је сама утопија лишена идеала, она се начелно изокреће у 
сатирички алегоризовану дистопију волтеровског типа, чија је 
сврха рационализам као редуктивно исмевање једног елемента 
метафизичког система (рецимо, Лајбницовог). А, уколико је 
образовни роман лишен идеала, онда се уобличавање слободне 
личности претвара у прозну нарацију посвећену рђавим 
приликама у стварности која је натуралистички непробојна и 
непропустљива за могућност духовног преображења света, какав 
је случај у флоберовској прози. Волтеровско-флоберовску сатиру 
могуће је пак хуманизовати иронијски афирмативном пародијом 
мановског типа, којој је својствено задржавање прозног фона за 
описивање образовног процеса, али се зато овај александријски 
промишља као ствар стваралачког духа, а не деидеализоване 
стварности. 

Премда смо укратко размотрили иронијска својства 
одређених поетских форми, неке од њих, а то посебно важи за 
аристофановску комедију, која тежи трансформацији у 
паратрагедију, и гогољевску поему, која је пак суштински веома 
сродна античкој форми поетско-прозне менипеје – засноване су и 
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на хумору као, такође, кардиналном поетском модусу. Како је 
хумор уско повезан и с пародијским модусом као поетским ставом 
који изражава модерност отклона од архаичности узвишеног 
патоса, неопходно је да утврдимо и ове модусе и њихове релације 
према досада поменутим системима симбола, патоса и ироније. 

 
Хумор и пародија 

 
Дакле, хумор најпре разматрамо као поетски принцип 

симболичке фигурације. Тако схваћени хумор активно учествује у 
обликовању поетског космоса као апсолутног објективитета текста. 
Као што је потребно правити херменеутичку разлику између, 
рецимо, бесмисла, као садржине која изражава одсуство смисла, и 
апсурда, као начина да се таква садржина поетизује – исто је 
нужно и приликом разматрања комике, као пуког елемента грађе 
или технике, и хумора, као организационе доминанте поетског 
поретка текста. На другим местима већ смо изложили кључну 
историју схватања појма хумора (Петровић 2013, 95–119; Петровић 
2018, 93–112), па сада само као извод констатујемо да је он 
најчешће дефинисан као судар сасвим неодговарајућих категорија. 
Овако уопштено одређење потребно је да доведемо у везу с 
хуморескном симболизацијом као поетским посредовањем 
апсолутног смисла. Ако симболика изражава уметничку целину 
физичко-метафизичког света, патос загледаност смртног и 
ограниченог човека у апсолутне сфере, иронија смисао човекове 
спознаје о властитој ограничености, а недосежности жељене 
бескрајности, хумор до краја наглашава већ и иронијом 
потенцирану – несразмерност између апсолутног смисла и 
човековог таворења у пролазности лишене такве потврдне 
смисаоности. Као поетски принцип, хумор не осликава било какву 
колизију равни, већ саму неспретност контакта између иманенције 
и трансценденције: њихова неједнакост је та која контакт претвара 
у судар. С тим у вези, ни уметничко средиште хуморескне 
симболизације није било шта, него је то идеал. Хуморизација 
идеала никако не значи његово исмевање или ружење (такви 
ставови воде сарказму), већ истовременост његовог потврђивања 
и саображавања њему потпуно инадекватне равни материјалне 
стварности, која, услед својих граница, идеал и не може да прими у 
чистом стању, него искључиво кроз чулну форму саме 
ограничености. Хумор је неспретна форма реалног пројављења 
апсолутног идеала у свету људске земаљскости, те трапавост 
начина на који га човекова перспектива опажа.  
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Док се иронија посвећује сазнајној немоћи човековог 

погледа ка апсолутности, хумор застаје превасходно на збиљи 
људске удаљености од источника идеала. Метафизичком идеалу 
природан је и својствен патос (рецимо, митских, симболичко-
параболичких или алегоријских дискурса о рају), а човековој 
(привременој или сталној) „изгнаности“ из идеалних сфера 
одговара хумор као поетски израз. У крајњој консеквенци, стога, 
хумор на известан начин поетизује и изражава хтонску раван 
човекове егзистенције, па би прецизније било рећи да хуморескни 
фокус није ни на деидеализованој стварности човековог земаљског 
(надземног) постојања, већ управо на подземном смислу његове 
удаљености од смисла. При томе, подземни карактер хумора као 
поетског принципа има искључиво фигурално, нипошто дословно 
значење. Парадигме хуморескних текстура јесу аристофановски, 
гогољевски и кафкијански поетски светови; овако сужен избор 
правдамо могућношћу да помоћу њега продискутујемо смисао и 
класичне (аристофановске) и романтичне (гогољевске) и 
модернистичке (кафкијанске) фигурације идеала.  

Аристофановски идеал је трансцендентални идеал 
есхиловске узвишене религиозности као норме ишчезле из 
стварности. Хуморизација поетског света врши се као осликавање 
реалности из које је аутентична вредност одсутна, али се ипак 
песнички зазива. Како је она одсутна, стварност поприма карактер 
дезоријентисаности, поетски артикулисане кроз алогичну форму 
дефабулизоване текстуре, која, стога, задобија и апсурдна својства. 
Насупрот, међутим, позној прозаичности егзистенцијалистичког 
апсурда као лишености света метафизичког објективитета по себи, 
класична апсурдност оцртава само раздор између идеала као 
објективитета и човекове субјективне безумности која је тај 
објективитет заборавила, па – заборавивши га – своје постојање 
довела до безразложности која је супротстављена доброти као 
стваралачком смислу. У таквом свету – перманентног дуализма 
идеала као извесности и ружне глупости, ситничавости и злобе као 
стварности – могуће је да бог буде и будаласта карикатура у 
надземној збиљи и сама хипостаза апсолута у светом простору 
подземља. Аристофановска катабаза не може, ипак, бити 
патетична, јер њен поетски телос није мистагогија по себи, већ је 
то остварена могућност мистагошког подухвата из визуре сулуде 
овостраности. 

Најважнији уметнички квалитет аристофановског хумора 
налази се у чињеници да се хуморескно изломљени идеал не 
генерише доминантно из материје, већ из форме. Реч је о форми 
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паратрагедије, дакле комедије која у себе интегрише трагички 
патос, како би га као трансцендентални део комичког космоса – 
или потврдила као изгубљени идеал (Есхиловог дела) или 
пародијски демаскирала као реторичку депатетизацију 
есхиловског идеала (у Еурипидовој драми). Паратрагедија се 
поетски изграђује као форма трагичког израза, којем, међутим, 
више никако не одговара материја историјског зла. А хумор се 
рађа управо из овакве инадекватности патетичне форме и 
суштински прозне садржине.  

Узгред, пре него што пређемо на гогољевску романтизацију 
хумора, помињемо основну литерарноисторијску динамику 
пародијских модуса. Како пародију, као и паратрагедију као 
пародију Еурипидове сентиментализације есхиловског патоса, 
уметнички одређује потврђивање аутентичне пародиране 
вредности кроз форму, а њено подсмешљиво разобличавање кроз 
материју која преузету форму сасвим деконтекстуализује, тако је 
јасно да је управо из ових разлога пародија врхунац досегла у 
барокној романтизацији у Сервантесовом роману. Дон Кихот је, 
наиме, поетски свет који је романтизован као трансцендентална 
жудња субјекта садашње прозне стварности – за ишчезлим 
идеалом витешког патоса. Док комедија трансцендентално 
исказује нужност поетске транслокације из митског времена епских 
и трагичких модуса у време савремене историје, Сервантесов 
роман изговара свест о истини садашњег и будућег времена – као 
времена прозе. Та истина је пак код самог Сервантеса поетизована 
као духовно оскудна легитимност одустајања од идеала, који је 
сâм текстуално присутан као пародирани комплекс субјективне 
свести. Најзад, за разлику од александријске прозе која 
субјективно интелектуализује идеал, овај се код Сервантеса – без 
обзира на то што је извор идеала субјективна уобразиља – 
објективизује самим Дон Кихотовим егзистенцијалним модусом, 
укључујући и његову смрт. Сервантесов поетски свет, дакле, чува 
склад између живота и идеје као стварност, и стога та стварност 
уздиже идеју до идеала, а егзистенцијална потврда идеала, 
премда припада пародијском регистру, генерише и специфични 
поетски патос. 

Модернистичка пародија полази од прозне стварности као 
јединог објективитета, који је због своје прозаичности лишен како 
идеала, тако и патоса. Прозну пародију твори интелектуална 
реминисценција на идеал као поетски идеал прошлости, у којој је 
он представљао аутентични објективитет (на пример, у Мановој 
пародији такав поетски идеал прошлости је Гетеова уметност). Овај 
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је, наиме, био аутентичан баш зато што је почивао на идеалном 
складу духа и живота као највише могућности човековог 
некадашњег постојања. Интелектуални александризам 
модернистичке пародије уметничко је сведочанство о прозној 
рашчараности модерног света, у којем је, ипак, могућ субјективни 
доживљај и сећање на идеал (али не и доживљај који би, као што 
је то случај с Дон Кихотом, стварао идеал). Изузетак од овога 
представља кафкијански поетски свет, но, будући да је овај 
утемељен на хумору, потребно је да најпре размотримо и 
гогољевску романтичну хуморизацију идеала. 

Хтонска природа хуморескног осветљавања – или, пре, 
сенчења – метафизичког упоришта космоса, коју смо 
апострофирали и поводом аристофановске хуморизације комичке 
форме, очигледна је и у, претходно већ поменутој, Гогољевој 
поеми Мртве душе, али, посредно, и у целини пишчевог поетског 
света, од дикањског до петроградског. Гогољевски свет је 
космички по амплитуди – у њему се сукобљавају и прожимају зле и 
спасоносне силе вечности, а симболички по квалитету – борба 
метафизичких снага није тек дескрипитивна, већ је посредована 
апсурдном формом саме гогољевске реалности. Ова, разуме се, 
није реалистичка, а поготово не миметичка, него је устројена по 
текстуално иманентној логици фигуралног стапања суманутог 
позитивитета и над њиме постојеће – за човека искупљујуће силе 
космоса. Хумор у оваквом комплексу израста из укрштања или 
управо: судара апсурдне форме догађајности и хумано 
афирмативног идеала текста. Хуморескна фигурација радикално је 
иронијски појачана одсуством човекове племените свести о идеалу 
у оквиру самог поетског света. Стога је тај свет фигурисан као 
естетска игра између прозног слепила материјалног света и 
постојећег идеала вечности до којег то слепило није у стању да се 
пробије. Човекова бездушност за живота, наиме, не увиђа душу 
као есенцију човекове могуће припадности космосу као складу 
смисла, па се зато исцрпљује у алогичности редуктивног нереда и 
збрке на земљи. 

 Хуморизована неспособност човекова да превазиђе своју 
глупост и да се индивидуализује као стваралачка личност у 
гогољевском свету, ипак, није апсолутна, већ је релативизована 
према двама идеалима који човека могу водити ка апсолутном 
смислу свег постојања. Реч је о уметности и Русији, и то као 
експлицитно сотериолошки симболизованим сферама које 
трансцендирају алогични и апсурдни материјалитет и позитивитет 
зла и које повезују човекову стваралачку моћ – индивидуалну или 
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колективну – са спасењем као апсолутним исходиштем земаљског 
живота. Поменуте две вредности симболичке су зато што се 
земаљски манифестују, али се само духовно испуњавају, иронијске 
су стога што су непознаница за главнину поетског света, а бистре се 
кроз хуморескни модус као доминанту фокусирану баш на 
зачарану бесмисленост и безразложност обесчовечене 
иманенције. 

Апострофирамо и Булгаковљев поетски свет као пример 
неоромантичне хуморизације идеала у модернизму, и то с 
обзиром на очигледност Булгаковљеве припадности управо 
гогољевском поетском низу. Могућност очувања аутентичног 
идеала у модернизму условљена је његовом иронијско-
хуморескном прерадом, која га, притом, из сфере сигурног 
објективитета по себи сели у поље човекове креативне моћи. Како 
је та вредност уметничка, она се поетизује трансцендентално, и то 
кроз комплексност фигуралног слагања романескних нивоа као 
посебних поетских модуса. Прва раван безумне историјске 
стварности хуморизована је као самозаконита фантастичност зла, 
над којом се пак уздиже индивидуална драма човекове емоције и 
његовог стваралачког живота, који будући да је посвећен 
реинтерпретацији сакралног јеванђеоског извештаја, а наслоњен 
на фон зачаране хуморескне стварности, само као иронизован 
може доспети до своје пуноважности. Ова се, најзад, потврђује у 
трећој, кључној равни образовања романескног света као поетског 
поретка, а то је хумани идеал чисте доброте исказан кроз 
репараболизацију Христовог дијалога с Пилатом. 

Док гогољевска поетска симболика помоћу хумора 
уобличава идеал и тиме га чини аутентичним за модерни дух, 
кафкијанска фигурација сасвим га протерује као потврдну 
извесност објективитета, али – и то је највишег значаја – 
непрестано га изражава као проблем читавог поетског света. 

Разуме се да модерност саме скепсе према метафизичком 
идеалу није карактеристична тек за кафкијанску уметност. Управо 
је сумња у трансматеријални идеал као поетско-семантичка 
чињеница текста та која је и артикулисала модерни сензибилитет, 
и то у различитим смеровима. Један би, примера ради, био смер 
заступљен у Шекспировој драми, у којој метафизичка начела и 
закони света нису разумљиви, те у којој јунаци делају с обзиром на 
неизвесност космичких принципа с једне стране, а на хуману 
потребу за објективитетом сигурног смисла, с друге. Други смер 
изражен је у Бодлеровој поезији, у којој се сумња у метафизички 
објективитет, а посебно објективитет као афирмитет – прихвата као 
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датост света, па се стога њена празнина попуњава 
натуралистичким материјализмом, али као симболичким извором 
метафизичког зла. Но, модерна специфичност кафкијанског израза 
јесте недвосмислена фокусираност на метафизички идеал, чија се 
пак недосежност или злоћудност поетски фигурише 
хуморизацијом човекове изгубљености у сфери прозне 
материјалности.  

Романтични идеал постоји као освојива могућност, рецимо 
утопистичка (у образованом роману) или мистичка (у гогољевском 
поетском свету). Док је остварљивост те могућности 
трансцендентално поетска, те се, према томе, уобличава као 
финална креација самог песничког процеса, кафкијански свет 
почива на трансценденталном разводу идеалног романтичног 
склада између уметности и живота, а и даље се уобличава као 
поетски космос. 

Кафкијански свет чува фундаменталну форму симболички 
објективизованог космоса и не изневерава његове значењске 
капацитете (иначе би завршио у алегоријском формализму), али 
потпуно преокреће афирмативност како класичног, тако и 
романтичног значења идеала. Сасвим дистанциран од манира 
модернистичког интелектуализма, кафкијански текст поетизује се 
као специфична реинтерпретација хебрејској традицији својствене 
параболичке трансценденталности. Чак и ако није непосредно 
зависна од саме митске грађе, параболичка фигурација 
принципијелно је митопоијетичка, зато што мистички и, изворно, 
сакрални смисао изграђује на семантичкој сугестивности чулне 
језичке слике. Формално, параболичко-симболичка фигурација 
сачињена је из релације између естетске слике и апсолутног 
смисла. Суштински, ова фигурација својом формом изражава 
повезаност чулности и трансценденције као склад. Како је тај склад 
обистињен самом сликотворном формом текста (која својом 
релацијом посредује смисао), поетски свет задобија 
трансцендентални квалитет осведочавања текста као уметничке 
слике космоса. Сакрална параболичност идеализује стварност 
земаљског и метафизичког склада, романтични идеал поетизује 
могућу хармонију бића и израза, а кафкијански космос чува све 
елементе релација које су претходно твориле идеални склад, али 
разара саму остварљивост везе између материјалне и апсолутне 
сфере.  

Чичиковљевско тумарање усмерава се као могући 
анагошки ход од подземног бездушја до откровења спасења за 
људску душу, а тумарање кафкијанског антихероја остаје осуђено 
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на безнадежну безизлазност из света који (што је у Замку 
најочитије) представља сенку смрти. Међутим, зато се сама 
апсурдна судбина кафкијанског К. поетски уобличава као 
парабола, која, наиме, није уопште заинтересована за пуко 
описивање бесмислене егзистенције, већ првостепено – за 
тумачење бесмисла као човекове неспособности и немоћи да 
продре у апсолутни извор смисла. Да ли је пак смисао – од којег је 
сељак пред вратима закона унапред одустао, а чије је откровење 
земљомер преспавао – спасоносан и испуњавајући или је 
осуђујући и деструктиван по човека, те каква је најдубља природа 
истине, кафкијански свет не разоткрива једнозначно. Параболичко-
симболичка амплитуда духовног смисла кафкијански се хуморизује 
као сугестија да апсолутности има, али да је човекова егзистенција 
смештена у таму из које се величина смисла – био он испуњавајући 
или рђав – не може разабрати ни протумачити, па стога читава 
овостраност поприма карактеристике непоправљивог и управо 
хуморескног одступања од недосежне и неразумљиве норме 
истине. Земаљски живот испоставља се као перманентна парабола 
о човековој немоћи да обухвати понуђену целину трајног значења, 
услед чега се постојање хуморизује као хтонско слепило у односу 
на апсолутне границе самог поетског света. 
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ENTWURF EINER GESCHICHTE DER POETISCHEN MODI 
 

Im vorliegenden Text wird zuerst die Ursache der axiologischen 
Unterschiede zwischen den poetischen und prosaischen 
Literaturwerken betrachtet und danach eine Analyse der dominanten 
poetischen Modi (Symbol, Parabel, Pathos, Ironie, Humor, Parodie) und 
ihrer Modifikationen durchgeführt. Die Wechselbeziehung zwischen 
Form und Materie wird als Figuration und Symbolik als ihr höchster 
Ausdruck bestimmt. Die Modi werden als  poetische Prinzipien des 
symbolischen Textsystems erörtert, woraus ihre stufenweise 
Retorisierung und Prosaisierung erläutert wird. Das Ziel dieser Arbeit 
ist, sowohl auf die untrennbare Verbindung zwischen dem 
semantischen Umfang des Textes und seinen generischen und 
formalen Eigenschaften hinzuweisen als auch das grundlegend 
poetische Wesen der metaphysischen Bedeutung im literarischen Text 
als autonom figurierte Kunstwelt zu behaupten. 

 
Schlüsselwörter: poetisch, prosaisch, Mimesis, Figuration, 

Naturalismus, Symbolik, Pathos, Ironie, Humor, Parodie. 


