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ВРЕДНОВАЊЕ

ПОЈЕДИНИХ

ДЕЛОВА

ДОКТОРСКЕ

ДИСЕРТАЦИЈЕ
Докторска дисертација ,,Дело Александра Тишме” настала је са
тежњом да се уобличи што обухватнији и прецизнији поглед на
књижевни опус тог значајног српског писца, са посебним нагласком
на приповедачкој прози у којој се Александар Тишма, по општем суду,
најпотпуније остварио као уметник. Иако су за пишчева живота
његова дела високо вреднована, издашно награђивана и вишекратно
превођена, па су о Тишминим приповеткама, романима и другим
остварењима написани многи аналитички текстови, од новинских
приказа и часописних критика, преко обимнијих књижевних есеја и
академских

радова,

све

до

исцрпних

студија,

у

српској

књижевнокритичкој, интерпретативној мисли, а посебно у науци о
књижевности, недостајао је, у оноликој мери колико је то могуће у
тумачењу књижевних текстова једног писца, целовит, представљачки
опис и аналитички увид у стваралаштво Александра Тишме, како у
књижевноисторијском, тако и у поетичком смислу.
Да би се из одређене перспективе приступило истраживању
Тишминих текстова, било је неопходно најпре одредити одговарајућу
методологију истраживања а потом што прецизније дефинисати
неколико

кључних

појмова

пишчеве

поетике.

Служећи

се

одговарајућим књижевноисторијским (епохални контекст, дело у

времену и у интертексту) и књижевнокритичким приступима
(наратологија, семантичка анализа), мр Јелена Ангеловски склапа
мозаичну слику настанка и раста, али и уметничких учинака и
значењских резултанти Тишминог опуса. У одређивању поетичког
поља на којем се тај опус постепено помаља докторандкиња најпре
наводи појам истине, предострожно подсећајући да је о том појму у
уметности могуће говорити на више начина. Истинитост у Тишмином
делу односи се, међутим, пре свега на чињеницу да је ,,од најранијих
приповедака, па до позне мемоарске и дневничке прозе, упадљив (...)
његов (Тишмин – напомена Комисије) труд да свет, јунаке и, на крају,
себе самог, представи што истинитије, макар по цену огољености,
бруталности, чак и када то делује као шок који је сам себи сврха”.
Испитивање тог феномена нужно води уочавању предоминације теме
зла, која, било као покретач радње, мотивацијски замајац у
карактеризацији ликова или симболичко језгро којем се у прозном
обликовању и представљању света тежи и до ког се долази, заузима
централно место, управо кључну тачку опуса о којем је реч.
Истинитост у приказивању зла за Тишму је била равна етичком
императиву уметности, не без последица по естетску и мисаону
природу његових што фикционалних, што документарних остварења,
као и оних за које можемо рећи да су „на међи”. ,,Мешанство” такође
спада у кључне идентитетске појмове Тишминог опуса. Њиме мр
Јелена Ангеловски одређује једно од поетичких чворишта у стварању
дела тог писца, па између осталог каже и ово: ,,Расни стид, који често
помиње, у исто време, покренуо га је да најпре читање, а затим и
писање, пронађе као модалитет за налажење свог места у свету у

којем се целог живота осећао као маргинална појава”. Издвојеност,
маргиналност и неприпадање својствене су, такође, и свим
најизразитијим и најсугестивније обликованим Тишминим ликовима,
те је и томе у свом раду докторандкиња Јелена Ангеловски посветила
одговарајућу пажњу. Посматрање и склоност ка недоношењу одлука
још једно су заједничко својство писца и његових ликова. И једни и
други су пасивни посматрачи, сведоци који радије промишљају, него
доживљавају свет као такав, напомиње ауторка дисертације ,,Прозни
опус Александра Тишме”. Аналитичко колико и фикционално
испитивање и стално преиспитивање људских страсти и слабости, а
томе ваља додати и амблематични Тишмин антрополошки песимизам,
такође представљају битну одредницу његове поетике. Посебно је,
при том, према налазима мр Јелене Ангеловски, апострофирана
Тишмина ,,окренутост мутним, ниским страстима, рату, насиљу и
еросу, и то најчешће укрштено, у десадовским, чудовишним
комбинацијама, што одређује његову прозу као помало ишчашену,
мрачну и сурову”. Одређивање позиције Александра Тишме у оквиру
књижевне генерације којој је условно припадао и доба у којем је
стварао заокружује уводна разматрања мр Јелене Ангеловски, након
чега следи дискусији подложан закључак да тај писац никада и није
био репрезент главног тока српске књижевности, што додатно истиче
његову посебност.
Неопходни биобиблиографски преглед Тишминог живота, којим
се

не

потенцира

могући

позитивистички

приступ

његовом

стваралаштву, већ се гради примарни контекст за аналитичко
разумевање дела, подразумева сукцесивно усредсређивање на све

делове и злобове Тишминог врло богатог, интерпретативно високо
захтевог опуса, па је подела докторског рада мр Јелене Ангеловски на
жанровске подцелине сасвим очекивана и оправдана. Као и многи
други прозни писци, што српске што светске књижевности, и
Александар Тишма је почео као песник, и мада је тежиште
предоченог докторског рада на његовој прози, било је, зарад
целовитости увида и реконструкције стваралачке генезе, потребно
понешто рећи и о његовој поезији, иначе по себи не посебно вредној
и значајној. Бавећи се Тишминим раним стиховима мр Јелена
Ангеловски примећује: ,,Њена реалистичност, дескриптивни манир,
објективизација перцепције, окренутост ка свакодневном, чак ниском
и профаном, део је слике света коју се Тишма увек труди да обликује.”
На одговарајућим примерима показано је на који начин наративност,
фрагментарност, склоност ка депатетизацији, као и повезаност
еротских тема и насиља карактеришу песме које личе на поетизоване
варијанте

Тишминих

приповедних

дела.

Најзад,

разматрајући

специфичности песничког субјекта, који се ређе јавља у једнини, а
чешће у множини, као да говори у име или из неке претпостављене
групе, докторандкиња Јелена Ангеловски закључује: ,,Док је у прози
у центру његове пажње човек, његови нагони и дела, у поезији Тишма
пише о свету. Њега насељавају људи, али њихови животи
представљају само одраз и доказ пропадљивости и претећег
ништавила које зјапи иза тог света”.
Наредни сегмент докторског рада ,,Прозни опус Александра
Тишме” посвећен је, хронолошким редом, истраживању Тишмине
приповедне прозе из збирки Кривице (1961), Насиље (1965), Мртви

угао (1973), Повратак миру (1977), Школа безбожништва (1978),
Хиљаду и друга ноћ (1987), Искушења љубави (1995). Истакнута је
пишчева склоност обликовању краћих временских одсечака, што је
коренско, генеричко својство краћих приповедних облика, превласт
детаља над целовитије предоченом главном темом која је више
наговештена него експлицирана, као и ,,микрохаос свакодневнице” у
којем се тужне или трагичне судбине јунака још изразитије истичу. У
анализи приповедака из збирке Кривице наилазимо на паралелу која
их и повезује и одваја од оних које су потом уследиле у збирци
Насиље. У њима, према речима мр Јелене Ангеловски, ,,животне
ситуације, обично болне и горке, отварају у мислима јунака низ
егзистенцијалних

питања,

анализа

и

коментара

и

резултују

резигнацијом или страхом”. Детаљна анализа приповедака из Насиља
засвођена је закључком о њиховом можда и пресудном утицају на
изразитост и посебност Тишмине приповедне технике и њоме
уобличене слике света: ,,Зло је човеку у тим приповеткама природно,
као и свака друга потреба, нема више трагичку или метафизичку
подлогу, као у његовим ранијим приповеткама. Оно се јавља
спонтано, и то најчешће као резултат сукоба мушког и женског, јачег и
слабијег, моћног и потлаченог. Тиме се у збирци Насиље ствара
основа за ликове злочинаца који се појављују у Тишминим романима
и каснијим приповеткама. Такође, писац ће овде открити поступак
који ће му послужити као матрица за грађење сложених романескних
структура. Реч је о споју документарне основе и наративне
надградње, која му обезбеђује смисао и тумачење”. Помно читање
Мртвог угла истиче у први план лик Карана, једног од првих

карактеристичних Тишминих јунака. Поентирајући анализу тог лика,
мр Јелена Ангеловски посебно истиче ово: ,,Упадљива привлачност и
занимљивост Карановог лика најављује Тишмино мајсторство у
обликовању јунака растрзаних између жеље и пасивности, страха и
одлучности, потребе и одбојности. Чини се да без Карана, не би било
ни Блама.” Разматрање Тишминог приповедног односа према теми
зла у човеку наставља се у оквиру интерпретације збирке Школа
безбожништва, са посебним освртом на антологијску, насловну
приповетку. У њој се Дуличев страх и, касније, олакшање због
изостанка

Божје

одмазде,

тумаче

кроз

призму

пишчевог

антрополошког скептицизма. Према мишљењу мр Јелене Ангеловски
Без

крика

је

збирка

настала

ауторским

истраживањем

социјалнопсихолошких релација којим се уједно најављују потоње
приповетке и то следом преобликованих прича из Насиља. У анализи
збирке Које волимо у првом плану је карактеристична позиција
јунакиња са друштвене маргине, за коју се може рећи да је, судећи
према њеној учесталости у целокупном пишчевом опусу, једна од
опсесивних тачака од којих приповедач креће у фикционализовано
представљање света, у градњу претежне већине својих приповедака и
романа.
Интерпретативни приказ Тишминих романа започиње анализом
,,романа са лирским предзнаком” За црном девојком. Мр Јелена
Ангеловски се неизбежно, јер јој се то намеће из саме природе
посматраног дела, бави опсесивним темама којима се наратор романа
циклично враћа, потом и приповедним третманом и обликовањем
времена и простора велике романескне приче, али и меланхоличним

тоном нарације, донекле неуобичајеним, а покадшто и изненађујућом
за тог писца. Књига о Бламу, као једно од најважнијих дела Тишминог
опуса, захтевала је шире и амбициозније тумачење, па докторандкиња
Јелена

Ангеловски

највише

простора

посвећује

уочавању

специфичности обликовања времена, простора, јунака, тема и,
нарочито, анализи композиције тог романа, насталог на начин
изневеравања хронолошких и каузалних начела. Аналитички фокус
задржан је и на главном јунаку, Мирославу Бламу. Он је: ,,сувишан,
плашљив и пасиван човек, али и карактер са дубоко усађеним
осећањем моралне одговорности, које у стварности није у стању да
активира. Такав, слаб и неодлучан, он постаје реалан и близак, па
његово осећање стварности лако постаје и наше“.
У тумачењу романа Употреба човека детаљно се описује и
испитује у њему предочен и примењен процес преосмишљавања
традиционалних наративних процедура и техника. Анализа поменутог
дела заснована је и на Тишмином избору предмета (дневника) као
приповедног језгра којем гравитира цео роман. Објашњавајући
позицију Употребе човека у Тишминој филозофији зла у човеку, мр
Јелена Ангеловски закључује: ,,Сам писац означава тај роман као
своју „негативну антропологију‟, као књигу коју никад неће превазићи
и у којој је рекао све што је имао о убијању и злу у људима. Та
поражавајућа истина, по његовом мишљењу, једина је могућа јер је
живот у крајњој консеквенци увек пораз, осим ако од почетка до краја
није обмана и лаж. Зло као главни јунак Тишмине прозе и овде, дакле,
заузима централно место, и то зло у свим појавним облицима, од
ужаса логора, до оног које покреће обичног човека у свакодневном

животу и одлукама”. Следи тумачење романа Бегунци, у којем зло није
везано за историју, нити за идеологију, већ постаје део обичне
свакодневице. Кружна композиција романа Широка врата постаје
предмет интересовања тумача као пример Тишминог поступка
анализе развоја идеје о злочину, трансформације жртве у злочинца и
обрнуто. У роману Капо та идеја је у потпуности овладала
приповедним светом, па мр Јелена Ангеловски закључује и ово:
,,Посматрајући роман Капо у целости, приметићемо да је реч о некој
врсти синтезе поступака и тема које је писац понудио у претходним
романима. На позадини великих историјских збивања осликава се
ужас индивидуалних судбина. Јунаци, суочени с екстремним
околностима, показују зверску страну своје личности, и изазвани
страхом,

постају

мучитељи

уместо

жртава.”

Анализа

супротстављених полова у контрастној сазданој композицији романа
Вере и завере довешће до увида у то шта је, из перспективе
објективизујућег

приповедача,

могуће

мислити

о

активном

материјализму и пасивном идеализму, а у контексту проблемског
питања злочина и казне. У одељку о роману Женарник махом се
говори о његовој необичној наративној структури, при чему ауторка
настоји да опише начин на који писац обликује њему својствене,
колико опсесисвне толико и вечне теме у друкчије постављеној и
реализованој форми.
Александар Тишма био је писац полиграф, окушао се у многим
књижевним врстама, као и у сва три књижевна рода, укључујући и
драму. У анализи Тишминих драма, прибраних у књизи Дозвољене
игре, за које се, као и за пишчеву поезију, може рећи да представљају

рубни, али не и занемарљив део његовог стваралачког рада, мр Јелена
Ангеловски пажњу превасходно усмерава на елементе драмске
технике којима писац, користећи сценски говор, креира атмосферу
безнађа сличну оној у романима или приповеткама. У одељку о
документарној и мемоарској прози систематично су описани
путописи, дневници, писма, прозни записи и мемоарски текстови
Александра Тишме. Проучавајући нарочито дневничке записе, који су
врло често и подлога и окидач процеса наративне фикционализације,
мр Јелена Ангеловски изводи посебно индикативан, а донекле и
интригантан закључак о аутофикционалности Тишмине прозе:
,,Тишма бира традиционалне исповедне, аутобиографске жанрове, али
их формира помоћу својих опробаних фикционалних модела,
нарочито када је реч о карактеризацији”.
Прегледно су, у посебном поглављу докторске дисертације
,,Прозни опус Александра Тишме” мр Јелене Ангеловски приказани и
чланци које је тај писац писао у рубрикама ,,Листајући часописе” и
„Живот међу редовима” објављиваним у Летопису Матице српске од
1953. до 1965. године, али и другде. Побројане су и описане
књижевне теме којима се Тишма бавио у својим публицистичким
текстовима и повучене поједине паралеле са његовим ауторским,
литерарним интересовањима и књижевноуметничким прегнућем.
Једно поглавље у дисертацији бави се и пишчевим преводилачким
радом,

а

посебно

треба

указати

на

одељак

о

Тишминој

билингвалности, поготово у смислу утицаја мађарског језика на
извесне карактеристике његовог израза у српском језику, што би,
потенцијално, са пуним разлогом, могла да буде тема неког

академског, лингвистичког огледа који би нас одвео до разумевања
кључних својстава Тишминог приповедног вокабулара и дискурса, и,
даље од тога, приповедног стила, за који се не може рећи да је увек
беспрекоран са становишта језичке норме и књижевне синтексе, али
је можда баш и због тог одступања, посебан и уметнички упечатљив,
управо као и у случају неких других значајних српских писаца,
истина, у другим кључу и из других лингвостилских разлога и
специфичности.
Опште карактеристике опуса Александра Тишме предмет су
последњег одељка докторског рада мр Јелене Ангеловски. У њему су
анализиране психолошке и психосоцијалне одлике ликова, посебно
жена и Тишми својствених негативних јунака, који живе, делују,
продукују али и трпе злу радњу у свету у којем, из необјашњивих,
уметничком обликовању подложних разлога, владају ерос и насиље.
Једна од тема је и специфичан тон Тишминог приповедања, о којем
мр Јелена Ангеловски каже и ово: ,,Уроњени у привидно миран тон
приповедања, ужасни призори стварају вишеструко снажнији ефекат,
будући да се одражавају на контрастној подлози. Треба имати на уму
и повратну реакцију – неутралан тон нарације на тај начин добија
неку врсту ужасног призвука, који задржава и онда када описује
тривијална

збивања,

што

писцу

олакшава

стварање

туробне

атмосфере трагичне свакодневице”. Такође, описан је и Тишмин
напор да приповедни облик и израз прилагоди повлашћеној и
одабраној теми, што је он често успевао захваљујући управо свесном
отклону од уобичајених реалистичких средстава и изналажењу
иновативних, покаткад исувише артифицијелних решења.

VI ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У докторској дисертацији ,,Прозни опус Александра Тишме” мр
Јелена

Ангеловски

поетички,

тумачи

семантички

и

Тишмин
етички

превасходни,
императиван

покретачки,
интерес

да

приповедањем представи, дочара, али и, колико је то уопште могуће,
разуме човекову слабост, па и немоћ да се одупре деструктивним
поривима, својим нагонима и, јунговски речено, својој „тамној
сенци”. Исходиште Тишмине потребе да стално прича најразличитије
верзије једне у основи истоветне приче, сматра мр Јелена Ангеловски,
налази се у покушају да се о онтолошким људским кваровима,
демонизму и непочинствима, а понајвећма о злу, који, збирно узев,
неизбежно резултирају сусретом етичких питања и естетске форме,
говори што истинитије и огољеније: ,,У њему је, ако поједноставимо,
спојена

брутална

реалистичност

дескрипције

са

наглашеном

конструкцијом у поступку, означеном нарушеном линеарношћу
нарације, необичном карактеризацијом и комбиновањем различитих
модела прозног говора. У откривању тог свог специфичног
приповедачког гласа помогло му је (Тишми – напомена Комисије)
наслеђе европске књижевности, и истовремено, покушај да ствара
мимо актуелних токова домаће литературе. Он ће постати део
нараштаја писаца који су за своје полазиште користили искуство
Другог светског рата, али ће се од свих струја издвојити тежњом да
споји реалистички и модернистички приступ књижевном тексту и да,
служећи се паралелно и једним и другим средствима, проговори о злу

у човеку силовито, убитачно и бескомпромисно.”

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА
ИСТРАЖИВАЊА
Александар Тишма спада у писце чије дело је имало релативно
богату и разноврсну критичку рецепцију, а има је и данас. Докторски
рад мр Јелене Ангеловски ,,Прозни опус Александра Тишме”,
уважавајући, у дијалошкој, а понекад и полемичкој форми, најбоље
или најкарактеристичније од онога што је о Тишином делу до сада
речено, иде даље од тога, нудећи први покушај збирне анализе
пишчевог пространог опуса, каогод и реконструкцију и коментар
књижевнокритичке рецепције тога опуса. Одговарајућа пажња при
том је усмерена на истраживање опсесивних тема и специфичних
наративних

стратегија

Александра

Тишме,

што

води

најпре

формулисању, а потом и интерпретативном разумевању основних
питања његове поетике. Имајући на уму све речено и сматрајући да је
докторска дисертација ,,Прозни опус Александра Тишме” мр Јелене
Ангеловски урађена на креативан начин, са уважавањем свих
методолошких захтева које је потребни испунити при изради
академског рада датог нивоа и врсте, а подразумевајући да по природи
ствари остаје низ питања на које и даље треба тражити одговоре,
Комисија позива докторандкињу на усмену одбрану тезе.
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