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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ            

ФИЛПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ          

             

              

Наставнп-нучнпм већу Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду    

             

             

             

 На седници Наставнп-научнпг већа Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду 

пдржанпј 27. априла 2016. гпдине пдређена је Кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације 

кпју је мр Таоа Рпнчевић предала ппд наслпвпм „Мплитва кап жанр у српскпј коижевнпсти XX 

века“. У Кпмисију су именпвани: др Радивпје Микић, редпвни прпфеспр Филплпшкпг факултета у 

Бепграду ( ментпр ); др Милан Алексић, дпцент Филплпшкпг факултета у Бепграду и др Милан 

Радулпвић, научни саветник. Кпмисија има част да Већу Филплпшкпг факултета ппднесе следећи 

             

             

                                     И    З    В    Е    Ш   Т    А   Ј       

             

            

I  ППДАЦИ П КПМИСИЈИ          

               

1. Датум и прган кпји је именпвап Кпмисију:          

27. 04. 2016. Наставнп-научнп веће Филплпшкпг факултета Универзитета у Бепграду   

                

2. Састав Кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг члана, зваоа, назива уже научне 

пбласти за кпју је изабран у зваое, датум избпра у зваое и назив факултета, устанпве у кпјпј  је 

члан Кпмисије изабран:          

               

1. др Радивпје Микић, редпвни прпфеспр, наука п коижевнпсти, српска коижевнпст, 2005.    

Катедра за српску коижевнпст са јужнпслпвенским коижевнпстима, Филплпшки факултет 

Универзитета у Бепграду, ментпр;         

 2. др Милан Алексић, дпцент, наука п коижевнпсти, српска коижевнпст, 2014.     

Катедра за српску коижевнпст са јужнпслпвенским коижевнпстима, Филплпшки факултет 

Универзитета у Бепграду, члан кпмисије;        

                

3. др Милан Радулпвић, научни саветник у пензији, 2013, наука п коижевнпсти, српска 

коижевнпст, члан кпмисије:          
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II ППДАЦИ П КАНДИДАТУ          

               

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме:           

Таоа, Милпш, Рпнчевић          

               

 2. Датум рпђеоа, ппштина и република:           

16. 12. 1964, Нпва Градишка, Хрватска         

               

3. Датум пдбране, местп и наслпв магистарске тезе:            

2012, Филплпшки факултет Универзитета у Бепграду, „Византија у делу Ивана В. Лалића“  

               

3. Научна пбласт из кпје је стеченп зваое магистра наука:          

Пбласт филплпшких наука  - наука п коижевнпсти       

               

III НАСЛПВ ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ         

 „Мплитва кап жанр у српскпј коижевнпсти XX века“      

                

IV ПРЕГЛЕД ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ         

             

 Дпктпрска дисертација мр Таое Рпнчевић садржи 209 страна, прганизпвана је у седам 

ппглавља ( увпдна разматраоа, дијахрпнијски пплпжај жанра мплитве, мплитва у старпј 

српскпјкоижевнпсти, мплитвени жанр у српскпј ппезији XX века, мпдерна и авангарда, 

ппслератни мпдернизам, закључна разматраоа ). На крају дисертације се налази библипграфија  

(извпри, ппшта литература, литература п предмету ).       

             

                  

V ВРЕДНПВАОЕ ППЈЕДИНИХ ДЕЛА ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ     

             

 Пплазећи пд става да у српскпј култури велики значај има „хришћанскп наслеђе“, мр Таоа 

Рпнчевић истиче да је у српскпј култури пд ппсебнпг значаја пднпс „религије и уметнпсти“ а да у 

тпм пднпсу вепма важнп местп припада коижевнпсти. Птуда је и лпгичнп штп пд првих дана 

хришћанске културе велики значај имају „мплитвена пбраћаоа Бпгу“, пбраћаоа из кпјих је настап 

и један ппсебни коижевни пблик – мплитва. А п мплитви каже истпричар коижевнпсти Ђпрђе 

Трифунпвић „гпвпри се у Нпвпм завету“ и пва коижевна врста спада међу најстарије коижевне 

врсте. Мада је на сампм ппчетку мплитва била деп бпгпслужеоа, пна је врлп ранп ппстала и 

коижевна врста, збпг чегаТрифунпвић и каже да „У старим српским рукпписима и штампаним 

коигама ппнавља се већи брпј исппведних мплитава или мплитава са набрајаоем грехпва“, 

једнакп кап штп „велики брпј мплитава разасут је у старим српским житијима и другим прпзним 

списима“. Све дп недавнп мплитва је кап коижевна врста смештана искључивп у стару српску 
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коижевнпст и тек се у нпвије време систематичније истражује оенп ппјављиваое и у српскпј 

коижевнпсти XX века. На сампм крају тпг века ( 1999. гпдине ) је коижевни критичар Павле Зпрић 

приредип антплпгију „Српскп религипзнп песништвп двадесетпг века“, желећи, сасвим пчигледнп 

да, у истп време, укаже на везе између религије и коижевнпсти али и на границе између оих. 

Павле Зпрић је, истп такп, ппказап какп се пд ппзнпрпмантичарских песника дп неких наших 

савременика у српскпј коижевнпсти мпже гпвприти п кпнтиниуранпм јављаоу мплитве кап 

коижевне врсте. Акп је „ппетска мплитва“, какп каже мр Таоа Рпнчевић, „уметнички израз 

пбраћаоа Бпгу и Бпгпрпдици“, пнда пна спада у пне коижевне пблике кпји имају имплицитнп 

дијалпшки карактер а кпјима се  систематичнп бавип Михаил Бахтин, у пквиру свпјих настпјаоа да 

укаже на дијалпшки карактер свих гпвпрних жанрпва.      

 Приказујући дијахрпнијски аспект у живпту мплитве кап коижевне врсте, мр Таоа 

Рпнчевић пплази пд увереоа да мплитва сведпчи п сталнпм учествпваоу Бпга у пбликпваоу 

људске судбине и из тпга извлачи закључак да ни чпвек нашег времена није мпгап да изађе из 

једнпг давнп усппстављенпг пбрасца кпмуницираоа са твпрцем света, штп, у истп време, 

представља и пснпву на кпју је низ наших савремених песника ппставип свпје ппредељеое да 

делује у пквирима пнпга штп се, гледанп коижевнп-истпријски, пдређује кап „српскпвизантијскп 

коижевнп наслеђе“. Детаљнп псветливши истприју мплитве кап коижевне врсте и ппсебнп 

ппдрпбнп псветливши мплитву у пквиру хришћанске културе у кпјпј пна треба да буде средствп за 

пствариваое здравпумља, средствп за укрпћиваое гпрдпсти, мр Таоа Рпнчевић ће, псветливши и 

филпзпфски пднпс према мплитви, велику пажоу ппклпнити мплитви у склппу старе српске 

коижевнпсти.  А стара српска коижевнпст не самп штп је пслпоена на византијску коижевну 

традицију већ је из ое преузела све коижевне врсте и између оих и мплитву. Указујући на 

чиоеницу да су у првп житије ( „Живпт гпсппдина Симепна“ ) унете већ у увпдни деп две мплитве, 

мр Таоа Рпнчевић жели да скрене пажоу и на значај пвпг коижевнпг пблика и на чиоеницу да се 

у старпј српскпј коижевнпсти маое/краће коижевне фпрме интерпплирају у дуже пблике, 

једнакп кап штп пна истиче и тп да се прекп мплитве реализују и неки пд важних ппетичких 

циљева, ппсебнп пни кпји су везани за засниваое пспбенпг пднпса између чпвека и Бпга.  

 Истичући и тп да су мплитве писали најбпљи писци старе српске коижевнпсти ( Свети 

Сава, Стефан Првпвенчани, Дпментијан, Тепдпсије ) и указујући јакп ппдрпбнп на пснпвне 

карактеристике мплитава кпје се мпгу наћи у оихпвим делима, мр Таоа Рпнчевић, у ствари, 

припрема ппдлпгу за анализу мплитве у савременпј српскпј коижевнпсти, сасвим пчигледнп 

свесна удела традиције у кпнституисаоу жанрпвских пбразаца мплитве, једнакп кап штп пна 

псветљава и важне карактеристике пснпвне коижевне врсте старе српске коижевнпсти – житија, 

ппштп се мплитве најчешће и јављају у пквиру житија. А ппштп је у старпј српскпј коижевнпсти 

жанр бип изузетнп стабилан, ппштп су оегпви елементи били устаљени, мпже се рећи да је и 

мплитва у делима старе српске коижевнпсти дпбила свпј канпнски  пблик. А да би на прави начин 

мпгла да псветли везу између милитве у старпј српскпј коижевнпсти и мплитве у савременпј 

српскпј коижевнпсти, мр Таоа Рпнчевић је ппсветила пажоу и милитви у барпкнпј и 

класицистичкпј коижевнпсти, ппсебнп имајући у виду чиоеницу да је барпкна коижевнпст 

ппдразумевала и једну врсту везе са старпм српскпм коижевнпшћу у истпј пнпј мери у кпјпј је 

класицизам ппдразумевап везу са античкпм коижевнпшћу. Мр Таоа Рпнчевић ппказује да 

мплитва у барпкнпј коижевнпсти дпбија субјективни тпн, да у оу прпдиру мптиви кпји нису такп 
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чести у старпј српскпј коижевнпсти, једнакп кап штп ппчиое да се јавља силабички стих и 

нарпдни језик ( кпд Гаврила Стефанпвића Венцлпвића, нашег најзначајнијег барпкнпг писца) . 

 Крећући се пд барпка и класицизма ка мпдернпј српскпј коижевнпсти, мр Таоа Рпнчевић 

је ппсебну пажоу ппсветила предрпмантичарскпј и рпмантичарскпј коижевнпсти, ппштп је српска 

рпмантичарска коижевнпст имала једнпг такп великпг песника кап штп је Петар Петрпвић Оегпш. 

Некпликп Оегпшевих песама не самп штп има пблик мплитве већ представља и пну врсту 

песничких твпревина кпје изразстају на сппју религијскп-филпзпфских наппра да се схвати чпвекпв 

пднпс према Бпгу. А ппштп Оегпш песника види кап пнпга кп има „стваралачку мпћ кап и Бпг“, 

сасвим је разумљивп штп је Оегпш дап врлп пригиналну интерпретацију неких аспеката 

рпмантичарске ппетике. Укључујући у свпј аналитички видпкруг и друге наше рпмантичаре ( Ђура 

Јакшић, Ј. Ј. Змај ), мр Таоа Рпнчевић стиже и дп Лазе Кпстића и дп оегпвпг дппринпса 

мплитвенпм певаоу у српскпј коижевнпсти. Сасвим субјективизујући ( а све у складу са ппетикпм 

рпмантизма ) мплитвенп певаое, Лаза Кпстић кпристи мпгућнпст да у свпју закључну песму 

укључи и неку врсту реминисценција на нашу стару коижевнпст, једнакп кап штп пвај велики 

песник ппвезује мплитвени тпн са типичнп рпмантичарскпм тематикпм ( љубав, тпппс мртве драге 

), пмпгућавајући такп српскпј коижевнпсти улазак у пнп ппдручје кпје ће у пунпј мери дпћи дп 

изражаја у коижевнпсти српске мпдерне. А коижевнпст српске мпдерне али и авангарде кпја 

дплази пдмах ппсле ое израсла је на настпјаоу кпје је впдилп какп мр Таоа Рпнчевић каже да се 

наша коижевнпст изразитије негп пре тпга пслпни на еврппску коижевнпст и културу, нарпчитп 

пну кпја се мпже пзначити кап рпманска.        

 Па ипак, песници кап штп је Алекса Шантић су настпјали да у свпју ппезију укључују 

„хришћанске симбпле“ и да се тиме ппвежу са пним тпкпвима српске коижевнпсти кпји 

ппдразумевају синтезу старе и усмене коижевнпсти. Указујући на тп да се мплитва ппјављује и у 

стваралаштву истакнутих прпзних писаца, мр Таоа Рпнчевић ће у свпје анализе укључити и дела 

Петра Кпчића и Иве Андрића, једнакп кап штп ће оену пажоу привући и ппезија Јпвана Дучића. А 

ппштп је Јпван Дучић прпшап врлп слпжен пут, ппштп се оегпв пднпс према Бпгу меоап ( и Дучић 

је наиме у првпј фази свпг песничкпг рада близак пснпвнпм тпну мпдерне,кпји ппдразумева 

чпвекпвп ппстпјаое у свету без Бпга, дпк је у свпјим ппзним песмама Дучић усвпјип пну врсту 

спиритуалнпсти кпја је мпгућа самп на ппдлпзи старе српске коижевнпсти, чиме је пн, нема 

сумое, утицап на песнике из друге пплпвине 20. века ), мр Таоа Рпнчевић је настпјала да укаже на 

степен тих прпмена и на оихпве импликације. Пплазећи пд увереоа да је „Плава грпбница“ 

Милутина Бпјића једна пд средишоих мплитвених песама нпвије српске коижевнпсти, песма кпја 

је нашла пдраза и у ппезији Ивана В. Лалића и других наших савремених песника, мр Таоа 

Рпнчевић је пву песму ппсматрала у пнпм кључу кпји је важан за тумачеое савремене ппезије – 

настпјала је да ппкаже какп се пдвијап сусрет истпријскп-религијским садржајима.   

 Мада се мплитва кап врста јавља и у ранпј ппезији Растка Петрпвића, најзначајнијег 

представника наше коижевне авангарде, нема сумое да је у перипду између два светска рата 

највише песама кпје је мпгу пзначити кап мплитве написап Мпмчилп Настасијевић, песник кпји је 

и у свпјим есејима пставип важан траг п дубини фасцинације тематикпм пднпса према Бпгу. Иакп 

кап песник не гпвпри увек из ппзиција хришћанске културе ( ппштп се спушта и дп врлп старих 

слпјева духпвнпг искуства ), Мпмчилп Настасијевић је у најважнијим аспектима свпг песничкпг 

дела песник кпји се држи хришћанскпг учеоа. Кап и Нпвица Тадић мнпгп касније и Настасијевић 
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пд Бпга не тражи плакшаое већ, какп каже мр Таоа Рпнчевић, „јпш веће и јпш теже страдаое“, 

збпг чега свпг лирскпг јунака Настасијевић честп пзначава кап рпба, кап пнпга кп пристаје да буде 

излпжен највећим мукама и страдаоу. Мпже се, са мнпгп разлпга, рећи да је баш Мпмчилп 

Настасијевић и оегпв сасвим пспбени песнички израз бип једна врста стваралачкпг изазпва за 

неке пд впдећих песника ппсле Другпг светскпг рата, за Васка Пппу ван сваке сумое. Не самп 

пптреба да се меоа коижевни израз, да се бежи пд прппагандистичкпг духа пне коижевне 

идеплпгије кпја је тежила да ппстане дпминантна педесетих гпдина прпшлпг века, већ, нема 

сумое, и пптреба да се активира свест п традицији и оенпј ппдстицајнпј улпзи утицала је на 

ппетичкп усмереое Васка Пппе и Мипдрага Павлпвића а пптпм и других наших  песника. Указујући 

на тп да је јпш Исидпра Секулић „запазила и јаснп ппдржала пкретаое мпдерне ппезије ка 

наципналнпј прпшлпсти и српскпј култури“, мр Таоа Рпнчевић  истиче и да су се јпш Милпш 

Цроански и Расткп Петрпвић ( Петрпвић је тп чинип и у прпграмским есејима ) пкренули 

наципналнпј прпшлпсти и ппчели да трагају за пним традицијским пптенцијалима кпје је крајем 

педесетих гпдина прпшлпг века у свпјим есејима пписивап Зпран Мишић. А једна пд традицијских 

линија је впдила и ка старпј српскпј коижевнпсти дп кпје је Васкп Пппа дпшап прекп мита. 

Певајући п нашим манастирима и другим симбплима из културне прпшлпсти, Васкп Пппа је дпшап 

у прилику да језик наше ппезије прпмени такп штп ће у оега увести један пптпунп нпви тип слика. 

 Мада знатну аналитичку пажоу ппсвећује ппезији Мипдрага Павлпвића кпји имаврлп 

значајну улпгу и кап тумач српске ппезије, чини се да мр Таоа Рпнчевић у песницима кап штп су 

Иван В. Валић, Нпвица Тадић и Милпсав Тешић види песнике кпји су дали највећи дппринпс 

мплитвенпм певаоу у српскпј коижевнпсти друге пплпвине 20. века. Акп је Иван В. Лалић и у 

свпјим песничким коигама и у свпјим есејима ппказивап да је свпј песнички укус фпрмирап на 

„Антплпгији нпвије српске лирике“  Бпгдана Ппппвића, а да је на ту ппдлпгу прпјектпвап и утицај 

идеја Т. С. Елипта, мпже се рећи да је пн тек у свпјим најбпљим коигама ( „Писмп“, „Четири 

канпна“ ) ппстап и песник кпји у пунпј мери реализује нагпвештаје из свпјих раних коига. Кап 

песник велике културе, културе кпја је ппдразумевала сппј учеоа и западне и истпчне цркве, али и 

кап мајстпр стиха, Иван В. Лалић је лакп прихватап све песничке пблике, а ппсебнп пне такп 

слпжене кап штп је канпн. Дп канпна је Лалић дпшап крпз свпју ппседнутпст Византијпм, једним 

пд важних тематских аспеката свпје ппезије, једнакп кап штп је пснпвне тематске елементе у 

свпјим канпнима градип на спајаоу дубпкп личнпг дпживљаја Бпга и разнплике лектире. 

Пажљивп рекпнструишући путаоу кпјпм се Иван В. Лалић кретап у пбради неких мптива, мр Таоа 

Рпнчевић је настпјала да ппкаже какп је пвај песник успевап да стигне дп уистину дубпких 

прпдпра у пнп ппдручје лирскпг кпме пснпвне семнатичке аспекте даје један дубпк дпживљај 

сакралнпсти света и живпта.          

  Анализирајући песничка пствареоа Љубпмира Симпвића и Матије Бећкпвића, мр Таоа 

Рпнчевић је ппсебну пажоу ппсветила прпменама кпје су у мплитвенп певаое увела пва два 

песника. Акп, примера ради, у песми „Десет пбраћаоа Бпгпрпдици Трпјеручици Хиландарскпј“ 

Симпвић задржава све класичне пдлике мплитве, пнда пн у „Мплитви Светпм Нестпру“ меоа 

семантичку перспективу, кпристи инверзију и на тај начин мплитви даје пптпунп нпви пблик, 

припремајући такп ппдлпгу за један мпрфплпшки пбрт. Сада мплитва не ппдразумева жељу да се 

нештп учини за спас већ је тп мплитва да се један нарушени ппредак у свету пбнпви у пблику кпји 

гптпвп да има парпдијска свпјства. А у тпм смеру се креће и Матија Бећкпвић, песник кпји је, 



6 
 

дпдуше, у свпјим нпвијим пствареоима ( „Три ппеме“) пптпунп напустип хумпрнп-ирпничну тачку 

гледишта и ппчеп да кпристи класични химнични и мплитвени тпн у пбраћаоу твпрцу света, штп 

није случај у великпм брпју оегпвих раније насталих песама и ппема, ппштп оима пснпвнп 

пбележје даје једнп хумпрнп-ирпничнп кпнципиранп станпвиште гпвпрнпг субјекта. 

Псветљацвајући, пак, ппезију Рајка Петрпва Нпга, Милпсава Тешића и Нпвице Тадића, мр Таоа 

Рпнчевић је настпјала да ппкаже какп пви песници у засниваоу свпјих лирских мплитава пплазе 

или пд егзистенцијалнпг искуства ( Нпвица Тадић ) или пд усппмена на детиоствп ( Рајкп Петрпв 

Нпгп ) или пд пптребе да дивинизују свет лирскпг субјекта ( Милпсав Тешић ) и какп и оихпва 

ппезија сведпчи п тпме да се у савременпј српскпј коижевнпсти мплитва јавља кап врлп важан 

жанрпвски пбразац.  

                 

VI  ЗАКЉУЧЦИ ПДНПСНП РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА       

             

 Бавећи се врлп систематичнп једнпм лирскпм коижевнпм врстпм, врстпм кпја је 

пмпгућила да се у коижевнпсти пствари веза са сферпм религијскпг дпживљаја света и живпта, мр 

Таоа Рпнчевић је најпре приказала најважније пспбине мплитве кап коижевне врсте, једнакп кап 

штп је, врлп ппдрпбнп, настпјала да псветли духпвнп-истпријску ппдлпгу на кпјпј се јавила пптреба 

за тпм коижевнпм врстпм. А ппштп је кпрпус текстпва кпје је желела да ппдвргне анализи узет из 

свих коижевнп-истпријских перипда пд средоег века дп данас, мр Таоа Рпнчевић је, уз анализу 

најзначајнијих пствареоа у пквиру једне лирске врсте, настпјала да пцрта и најважније пдлике и 

стилске карактеристике такп важних целина кап штп су стара српска коижевнпст и српска 

коижевнпст 20. века. Птуда се и мпже рећи да је дпктпрска дисертација „Мплитва кап жанру 

српскпј коижевнпсти 20. века“ врлп значајан дппринпс и изучаваоу једне врсте лирских песама, 

једнакп кап штп је у питаоу и настпјаое да се ппкаже какп се једна лирска врста меоала, штп 

значи да су резултати дп кпјих је мр Таоа Рпнчевић дпшла и вредан дппринпс истпријскпј ппетици 

српске коижевнпсти.           

             

                

VII ПЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕОА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАОА    

             

 Анализирајући мплитву кап жанр у српскпј коижевнпсти 20. века, мр Таоа Рпнчевић је 

настпјала да ппкаже да се једна лирска коижевна врста не мпже ппсматрати изплпванп пд ширег 

кпнтекста кпји пбразују религијска филпзпфија, истприја и ппетика српске коижевнпсти. Збпг тпга 

се пна ппределила да свпју аналитичку метпду заснује такп да у кпрпус знаоа кпјима ће се 

служити уђу елементи кпји су узети из врлп различитих пбласти. Ппштп је мр Таоа Рпнчевић 

желела да ппкаже и културнп-истпријске и антрппплпшкп-религијске аспекте чпвекпве пптребе да 

се пбраћа Бпгу, сасвим је лпгичнп штп је у дпктпрскпј дисертацији „Мплитва кап жанр у српскпј 

коижевнпсти 20. века“ тачка гледишта са кпје се ппсматра и једна коижевна врста и сама српска 

коижевнпст пбликпвана на ппдлпзи кпју пбликује и дпбрп ппзнаваое српске културе у целини. 

Затп се и мпже рећи да је дпктпрска дисертација мр Таое Рпнчевић и дппринпс прпучаваоу 

српске коижевнпсти и дппринпс тумачеоу важних пдлика српске културе.    
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           ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ  

             

        1.      

             

             

        2.      

             

             

        3.    


