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ПА НО РА МА КАО МО ДЕЛ ОБ ЛИ КО ВА ЊА 
СТВАР НО СТИ

(Ан дри ће ва па но ра ма у до жи вља ју  
Ву ка Фи ли по ви ћа)**

Ап стракт: Схва та ње па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња ствар но сти 
(а ко је по ти че од уче ња ру ских фор ма ли ста, пре свих Шклов ског), Фи ли-
по вић је нај пре те о риј ски уте ме љио у огле ду „Књи жев но де ло и ауто би о-
гра фи ја“, а за тим је прак тич но при ме нио на књи жев но де ло Ива Ан дри ћа 
(у при по ве ци „Па но ра ма“, али и „Про зор“, „На оба ли“, „Ку ла“, „У за ва ди 
са све том“, „Књи га“ и по себ но у ли ку Ћор ка на из ро ма на На Дри ни ћу при-
ја). У ње му су су бли ми ра ни сви зна чењ ски аспек ти па но ра ме као аутен-
тич ног ан дри ћев ског до жи вља ја све та.

У сли ка ма па но ра ме и оним ко је је се ћа ње на њу про бу ди ло из пи шче-
вих де чач ких да на, Фи ли по вић је тра гао за пул са ци јом су шти не ис ку ства 
из ко га се раз ви јао умет нич ки свет Ан дри ће вих де ла. 

Кључ не ре чи: Иво Ан дрић, Вук Фи ли по вић, па но ра ма, сли ке, до жи-
вљај све та, де тињ ство, умет нич ки до жи вљај, ствар ност. 

Ван Гог је го во рио ка ко се у жи во ту, као и у сли кар ству, мо же би ти без 
Бо га, али не мо же без оно га што је ве ће од ње га, што чи ни жи вот – а то је 
ства ра лач ка моћ. „Тре ба сли ка ти“, го во рио је Пи ка со. Ства ра лач ки им пулс 
био је им пе ра тив и за Ива Ан дри ћа: „Тре ба ства ра ти“. Иден тич но ста но ви-
ште за сту пао је и про фе сор при штин ског Уни вер зи те та из дру ге по ло ви не 
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20. ве ка, Вук Фи ли по вић (1930-1990), о чи јем је по ли ва лент ном умет нич ком 
из ра зу пи са но мно го пу та1. Ства ра лач ку кре а тив ност и ду хов ну ра до зна лост 
Фи ли по вић је ре а ли зо вао у пет мо но гра фи ја о ис так ну тим срп ским пи сци-
ма, не ко ли ко књи га сту ди ја и огле да о до ма ћим и стра ним пи сци ма и пе сни-
ци ма, два ро ма на, три дра ме, али и у мно го број ним цр те жи ма и сли ка ма. 

За Ву ка Фи ли по ви ћа умет ност је би ла на чин до жи вља ја и об ли ко ва ња 
ствар но сти. Фо кус ње го вог ин те ре со ва ња и де ло ва ња би ла је пре све га књи-
жев на умет ност, реч као кон сти ту тив ни еле мент ства ра ња све та књи жев ног 
де ла. Упра во ова син таг ма чи ни на слов ње го ве пр ве књи жев но на уч не сту-
ди је2. Ме ђу тим, Фи ли по ви ће ва из ра зи та умет нич ка цр та и уро ђе на скло-
ност ка ли ков ном из ра зу да ла је спе ци фи чан тон ње го вом књи жев ном де-
лу, пре по зна тљив у ње го вој де фи ни ци ји књи жев но сти као „умет но сти ко ја 
сли ка ре чи ма“3. Нај ја сни ју пред ста ву Фи ли по ви ће вог до жи вља ја умет но сти 
и књи жев но сти дао је је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ње го вог де ла, Ра до-
мир Ива но вић, де фи ни шу ћи је као „при род ни са вез умет но сти и на у ке“. Он 
сма тра да је Фи ли по ви ћу као умет ни ку бли зак еидет ски на чин ми шље ња (у 
сли ка ма), а као на уч ни ку ло гич ко-дис кур зив ни (у пој мо ви ма). За раз ли ку од 
ве ћи не књи жев них кри ти ча ра, он у сво јим мо но гра фи ја ма и књи га ма сту ди-
ја и огле да на сто ји не са мо да при бли жи ова два на чи на ми шље ња, већ и да 
их сје ди ни4. За то Фи ли по ви ће ва кри ти чар ска оства ре ња ка рак те ри ше ар ти-
стич ко са жи вља ва ње са умет нич ким де лом, при че му ин ту и ци ја има ве ли ки 
зна чај. „На уч на ин ту и ци ја“ као об лик са зна ња Фи ли по ви ћу је на ро чи то по-
ста ла бли ска пре ко ру ских фор ма ли ста, пре свих Вик то ра Шклов ског, чи јој 
је по е ти ци по све тио чи та ву сту ди ју. При хва та ју ћи мно га по е тич ка на че ла 
фор ма ли стич ке ори јен та ци је, Фи ли по вић је усво јио и де фи ни ци ју Шклов-
ског да се „ин ту и ци ја ја вља као ин стру мент са зна ња“. 

Об је ди њу ју ћи умет нич ки књи жев ни и ли ков ни из раз са на уч ном лу цид-
но шћу и кри ти чар ском скеп сом, Фи ли по вић се на шао на пра гу Ан дри ће ве 
ин те грал не ви зи је све та, не пре ста не те жње ка лич ном и оп штем са вр шен ству. 
По е тич ке и есте тич ке срод но сти Ан дри ћа и Фи ли по ви ћа мо гу ће је пре по зна-
ти нај пре у до жи вља ју умет но сти и умет нич ког де ла, у од но су пре ма књи жев-
ној кри ти ци и кри ти ча ри ма, у од но су пре ма чи та о цу, ствар но сти и исто ри ји. 

1 Збор ник ра до ва Жи вот и де ло Ву ка Фи ли по ви ћа (Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При-
шти на, Фи ло зоф ски фа кул тет – Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић – Ко сов ска Ми тро-
ви ца, 2000), мо но гра фи ја Ми ло ша Ђор ђе ви ћа, Де ло Ву ка Фи ли по ви ћа (Ин сти тут за 
срп ску кул ту ру – При шти на, Ле по са вић, 2004). У ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул-
те та из Ко сов ске Ми тро ви це 26-27. сеп тем бра ове го ди не у Ко сов ској Ми тро ви ци и 
Гра ча ни ци одр жан је на уч ни скуп: Де ло Ву ка Фи ли по ви ћа.

2 У све ту књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1966.
3 Вук Фи ли по вић, Свет књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1975, 14.
4 Ра до мир Ива но вић, „При род ни са вез умет но сти и на у ке (Фи ли по ви ће ве мо но гра фи је 

о срп ским пи сци ма)“, Жи вот и де ло Ву ка Фи ли по ви ћа, 27-46.
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За на ша раз ма тра ња по себ но је зна чај но Фи ли по ви ће во раз у ме ва ње пи шче ве 
ауто би о гра фи је из ко је се про ји ци ра свет де тињ ства. Свет де тињ ства у кри-
ти чар ском опу су Ву ка Фи ли по ви ћа јед на је од по е тич ких су шти на на ко ји ма 
је гра дио свој је дин стве ни ин тер пре та циј ски мо дел ту ма че ња књи жев ног де-
ла. По твр ду то га на ла зи мо и у ње го вој екс пли цит ној и у им пли цит ној по е ти-
ци. Ме ђу тим, свет де тињ ства се из ре ал но сти све та пре та че у свет књи жев ног 
де ла кроз при зму па но ра ме, ко ја је из вор ни ан дри ћев ски мо дел об ли ко ва ња 
ствар но сти. О то ме је Ан дрић нај ек спли цит ни је го во рио у при по ве ци „Па но-
ра ма“, али се ње не ре флек си је очи ту ју у чи та вом кру гу при по ве да ка о де тињ-
ству („Ку ла“, „Про зор“, „Ми ла и Пре лац“, „На оба ли“, „У за ва ди са све том“, 
„Де ца“, „Књи га“)5, као и у по је ди ним дра ма тич ним епи зо да ма из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја (епи зо да са Ћор ка ном). 

Фи ли по ви ће во ин те ре со ва ње за па но ра му, чи ји је нај не по сред ни ји 
књи жев ни из раз про на шао у Ан дри ће вом де лу, ве ро ват но по ти че из уче ња 
Шклов ског, ко ји је сма трао да па но ра ма омо гу ћа ва да се иза ђе из ауто ма-
ти зма про стог опа жа ња. Сво је по и ма ње па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња 
ствар но сти Фи ли по вић је уте ме љио нај пре на по љу те о риј ског про у ча ва ња 
књи жев но сти, у огле ду „Књи жев но де ло и ауто би о гра фи ја“, да би ка сни је 
ње го ву прак тич ну при ме ну про на шао код Ан дри ћа, чи је је ства ра ла штво 
ана ли тич ки са гле дао у мо но гра фи ји Де ло Ива Ан дри ћа. Иако је оглед на пи-
сан тач но де це ни ју пре об ја вљи ва ња мо но гра фи је о Ан дри ћу (1965), сти че 
се ути сак да је на пи сан под ути ца јем Ан дри ће ве по е ти ке и есте ти ке, или као 
да је пи сан да се екс пли цит но при ме ни на ње го во ства ра ла штво.

Го во ре ћи о од но су пи шче ве ауто би о гра фи је и ње го вог де ла, Фи ли по-
вић пи ше да „свет књи жев ног де ла ни је исто ве тан са би о гра фи јом ње го вог 
ауто ра“ и да „ин те грал ни умет нич ки свет на ста је под усло вом да не бу де 
огра ни чен на ре про дук ци ју чи ње ни ца жи во та“6. У том про це су на стан ка све-
та књи жев ног де ла ко ји тре ба да над ра сте ствар ност и би о граф ске чи ње ни-
це, нај ва жни ју уло гу има пи шче ва ма шта, уно ше ње ви зи је бес ко нач ног у ре а-
ли тет ко нач ног. При мар ни ства ра лач ки зна чај ма ште, али пре све га се ћа ња, 
Фи ли по вић је про на шао код Ан дри ћа, на чи је се ре чи екс пли цит но по зи ва:

„На по чет ку свих ста за и пу те ва, у осно ви са ме ми сли о њи ма, сто-
ји оштро и не из бри си во уре за на ста за ко јом сам пр ви пут сло бод но 
про хо дао.“ 

(...)

5 Ове при по вет ке об ја вље не су у збир ци Де ца (Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га де ве та, 
Про све та – Бе о град, Мла дост – За греб, Свје тлост – Са ра је во, Др жав на за ло жба Сло-
ве ни је – Љу бља на, Бе о град, 1965). Сви ци та ти у ра ду на ве де ни су пре ма овом из да њу.

6 Вук Фи ли по вић, Свет књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1975, 75.
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„И на свим дру мо ви ма и пу те ви ма ко ји ма сам доц ни је у жи во ту 
про шао, жи вео сам са мо од те убо ге сре ће, од сво је ви ше град ске ми сли 
о бо гат ству и ле по ти ство ре ног све та. Јер, ис под свих дру мо ва зе мље 
стал но је те кла са мо за ме не ви дљи ва и осет на оштра ви ше град ска ста-
за, од да на ка да сам је на пу стио па до да нас. У ства ри, по њој сам ја од-
ме ра вао свој ко рак и по де ша вао ход. Це лог ве ка ме ни је на пу шта ла.“7

Та па но ра ма ви ше град ске ста зе, ко ја је, чвр сто уко ре ње на у пи шче во се-
ћа ње, кр чи ла све да ље пу те ве и ста зе ко је је пи сац гра дио на свом ства ра лач-
ком пу ту, од шкри ну ла је Фи ли по ви ћу но ва вра та у ту ма че ње Ан дри ће ве про зе. 
Сли ке па но ра ме од ко јих је, као од мо ти ва ци о ног је згра, Фи ли по вић кре нуо у 
от кри ва ње Ан дри ће вих по е тич ких су шти на, има ју дво стру ко по ре кло:

1) Пр ве су про из и шле из пи шче вог се ћа ња на сли ке из раз ли чи тих 
де ло ва све та ко је је про из во ди ла кар не вал ска спра ва зва на па но ра ма 
(се ћа ње на овај до га ђај Ан дрић је опи сао у исто и ме ној при по ве ци и 
од ње тре ба кре ну ти у са гле да ва њу па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња 
ствар но сти).

2) Дру ге су, под стак ну те се ћа њем на ову нео бич ну спра ву, по-
кре ну ле у пи сцу чи тав ко лаж сли ка ње го вог де тињ ства из ви ше град-
ске сре ди не (ко је су се по том утка ле у све по ре ње го вих ро ма на и 
при по ве да ка).

Иако Фи ли по ви ће ва мо но гра фи ја о Ан дри ћу тек за вр шним по гла вљем 
на сло вље ним као „Па но ра ма све та“ за о кру жу је ње го ву кри ти чар ску пер-
спек ти ву, упра во ово обим но по гла вље да је од го вор на пи та ње: за што је Вук 
Фи ли по вић иза брао баш па но ра му као мо дел об ли ко ва ња Ан дри ће ве књи-
жев не ствар но сти? О то ме је Фи ли по вић за пи сао: „Па но ра ма је, у ства ри, 
не ки ста ри ме ха ни зам са сли ка ма ко је при ка зу ју да ле ке и не ви ђе не пре де ле 
и гра до ве све та, све оно што нео до љи во при вла чи ма шту, осло ба ђа те ско бе 
и оста вља умет ни ка пред ства ра лач ким пи та њи ма о сми слу и су шти ни на шег 
по сто ја ња“8. Па но ра ма је, да кле, по кре ну ла у пи сцу ства ра лач ки им пулс, 
кре а тив ну енер ги ју ко ју ће уло жи ти у са зна ва ње су шти не све та, а ко ја ће ка-
сни је до би ти свој књи жев ни из раз:

„Кад већ го то во ниг де у све ту ни је би ло та квих за ба ва, ма ла ста-
рин ска па но ра ма ра ди ла је у јед ном чо ве ку. Ја сам сво ју па но ра му све та 

7 Иво Ан дрић, Ста зе, ли ца, пре де ли, Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га де се та, Про све та 
– Бе о град, Мла дост – За греб, Свје тлост – Са ра је во, Др жав на за ло жба Сло ве ни је – Љу-
бља на, Бе о град, 1963, 9-10.

8 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, Је дин ство, При шти на, 1976, 220.
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но сио у се би. У ра зно до ба да на и но ћи, на ра зним ме сти ма, де ша ва ло 
ми се да се од јед ном на ђем на ни ском се ди шту без на сло на, а пре да 
мном би ста ле спо ро да про ми чу сли ке све та у не ис црп ној ра зно ли ко-
сти и бес крај ним ни зо ви ма. У бу ци круп них или бе зна чај них жи вот них 
до га ђа ја, ко јих је би ло мно го, као и у ти ши на ма мо јих са мо ћа, ко јих је 
би ло су ви ше, с вре ме на на вре ме ја ви ло би се оно ста ро, тан ко зу ја ње 
јед но став ног ме ха ни зма ко ји те сли ке окре ће.

Ту су и да ље жи ве ли пре де ли и ли ко ви из оне ма ле са ра јав ске па-
но ра ме у ко јој сам пр ви пут осе тио не у га си ву љу бав за ши ро ки свет.“9

Овај де таљ из пи шче вог де тињ ства го во ри исто вре ме но о ве ли ком 
уде лу ауто би о граф ског у књи жев ној де лат но сти Ан дри ће вој, јер то ни је 
са мо но стал гич на ре ми ни сцен ци ја на да ле ку про шлост, већ ини ци ја ци ја 
умет нич ког ства ра ла штва („љу бав за ши ро ки свет“). За то се Ан дри ће ве ме-
ди та ци је, у ко ји ма он ука зу је на „при мар ни и не ис црп ни удео па но ра ме“, 
мо гу узе ти као по ла зна тач ка за раз у ме ва ње ње го вог ства ра лач ког чи на. За 
Фи ли по ви ћа је па но ра ма ме та фо ра се ћа ња, ефек тив на ка ме ра се ћа ња из 
ко је ће на ста ти нај ве ћа Ан дри ће ва умет нич ка оства ре ња, из ме ђу оста лих 
и ви ше град ски мост у ро ма ну На Дри ни ћу при ја. Она раз ви ја спо соб ност 
оштрог опа жа ња или „по ја ча ног осе ћа ња ства ри“ (Шклов ски). Оно што 
Фи ли по вић не успе ва да од го нет не је сте пи та ње: да ли ју нак „Па но ра ме“ 
ве ру је у са вр шен ство при зо ра и на чи на жи во та на по крет ним фо то гра фи-
ја ма, или је „све стан да су те сли ке сиг на ли ње го ве ма ште и бек ства из ре ал-
ног све та?“10 У сва ком слу ча ју, Фи ли по вић кон ста ту је да је од при мар ног 
зна ча ја то што се „им пре сив на чар сли ка у про ти ца њу спа ја с ње го вом (пи-
шче вом, прим. ауто ра) пу сто лов ном ма штом“11, што би зна чи ло да од го ва-
ра ци ље ви ма оне бо дле ров ске „при нуд не иде а ли за ци је“ ду ха ко ји се бра ни 
од ру жне, гро теск не ствар но сти:

„Све што је до тле зна чи ло мој ствар ни жи вот, то ну ло је у не по сто-
ја ње. А све што сам чи тао у ро ма ни ма или же лео и гра дио у ма шти, све 
се мо гло по ве за ти са овим сли ка ма. Мо је вид но по ље, а са њим и це ла 
свест, би ло је пот пу но ис пу ње но зе мља ма и гра до ви ма ко ји су пре да 
мном кли зи ли и у ко ји ма сам се гу био. Ти ши на је би ла све ча на и пот пу-
на, са мо је с вре ме на на вре ме фи ни де чач ки слух мо гао да ухва ти слаб 
шум, је два чуј ну шкри пу ме ха ни зма ко ји по кре ће цео апа рат па но ра ме. 
Али то је ме ни до ла зи ло као да ле ка му зи ка сфе ра, ко ја ну жно пра ти ход 
зе мље и ње них пре де ла кроз ва си о ну.“12

9 Иво Ан дрић, Де ца, 138.
10 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, 225.
11 Исто.
12 Иво Ан дрић, Де ца, 120.
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Па но ра ма све та де тињ ства „ра ди“ у мно гим Ан дри ће вим ли ко ви ма. 
Фи ли по вић пре по зна је за го нет ну ду хов ну срод ност пи сца и ма штом из-
гра ђе ног све та де ча ка из при по ве да ка „Про зор“, „Књи га“, „Па но ра ма“, „На 
оба ли“, али и не до са ња ног све та Ћор ка но вог. Ко ли ко је пи сац био фа сци-
ни ран ве ли чи ном и сна гом мо ста као гра ђе ви не, све стан у исто вре ме тро-
шно сти и про ла зно сти све га, исто то ли ко је де чак из на ве де них при по ве да ка 
био оп чи њен све тло шћу из ло га са књи га ма, све тло шћу за ла ска сун ца или по-
крет них ме ха нич ких сли ка, ту жан и не сре ћан у исти мах због не по врат но сти 
све га, због не до сти жног сна о ле по ти и ши ри ни све та. Све тле ћи из лог са 
књи га ма или чу де сне по крет не сли ке бу ди ле су у де ча ку жеђ за от кри ва њем 
ле по та све та („не у га слу љу бав за ши ро ки свет“) и же љу да се по бег не у јед ну 
но ву ствар ност. Оне су не ка вр ста ду шев не од бра не од ствар но сти у ко јој 
се на ла зи: „То ни је ви ше био оби чан град ски из лог са књи га ма не го ва си-
он ска све тлост, део не ког са зве жђа ко ме сам те жио са сил ном же љом, али 
са бол ним са зна њем да ми је не до сти жно“. У при по ве ци „Про зор“ свој ча-
роб ни свет па но ра ме де чак су прот ста вља дог мат ском по рет ку и хлад но ћи 
по ро дич ног окру же ња. Жи вот у дру гој ствар но сти оли чен је у „бо је ви ма“ 
ко је де чак Ла зар во ди са вр шња ци ма у при по ве ци „Ку ла“. Два ја сно ди фе-
рен ци ра на све та или две ре ал но сти иден тич не су ра зли ци из ме ђу све та ко ју 
чи не „ча роб не“ сли ке из кар не вал ске спра ве и сли ка из „обич ног“ жи во та у 
„Па но ра ми“: „На јед ној стра ни ва рош са гра ђа ни ма и чар ши јом, са шко лом, 
ку ћом и по ро ди цом, а на дру гој – ку ла. Цео жи вот оног пр вог све та био је 
ње му и ње го вим дру го ви ма до са дан, из гле дао не ва жан и не ства ран, а пра ви, 
глав ни, истин ски свет – би ла је ку ла са игром и до жи вља ји ма ко је са мо игра 
да је, и са мо у де тињ ству, у до ба кад се жи ви жи во том сво јих же ља и та ко до-
жи вља ва све што се же ли.“13

У сли ка ма ко је ства ра па но ра ма и оним ко је је се ћа ње на њу про бу ди ло 
из пи шче вих де чач ких да на, Фи ли по вић је тра гао за пул са ци јом су шти не ис-
ку ства из ко га се раз ви јао умет нич ки свет Ан дри ће вих де ла: „Ста ри за бав-
ни ме ха ни зам са сли ка ма, ко ји је прет хо дио фил му на са мом по чет ку на шег 
ве ка, по ста ће екс пре сив на ка ме ра јед ног тво рач ког сен зи би ли те та, оштрог 
опа жа ња и ви зу ел ног про ни ца ња у тај ну ства ри без ко је не ма умет нич ког де-
ла“14. На тој „тај ни ства ри“ по чи ва умет ност ства ра ња Ан дри ће вог де ла и 
вред ност Фи ли по ви ће вог кри ти чар ског са гле да ва ња при пи са ће мо упра во 
ње го вој спо соб но сти да у па но ра ми пре по зна Ан дри ћев ства ра лач ки код, 
умет нич ки мо дел об ли ко ва ња жи вот не ствар но сти. 

У јед ном Ан дри ће вом ли ку, не де ча ку, већ зре лом чо ве ку, нај ја сни је ра ди 
па но ра ма све та де тињ ства – у ли ку Ћор ка на из ро ма на На Дри ни ћу при ја. 

13 Иво Ан дрић, 10. 
14 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, 221. 
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У ње му су су бли ми ра ни сви зна чењ ски аспек ти па но ра ме као аутен тич ног 
ан дри ћев ског до жи вља ја све та. У сли ци Ћор ка на, нео бич ног чо ве ка, чу да-
ка и бож ја ка, ко ји је де свој ко мад со му на и ма шта о не ком дру гом све ту 
у ко ме је пре о бра жен и осло бо ђен, са др жан је „тра у мат ски са др жај ис ку-
ства и пр вих ко ра ка са зна ња“, сма тра Фи ли по вић, али је упра во тај са др жај 
под сти цао „раз вој ни лук чи та ве јед не ан дри ћев ске фи ло зо фи је и по е ти ке 
мо сто ва и не и мар ства“15. Ћор ка но ва игра по иви ци за ле ђе ног мо ста пред-
ста вља Ан дри ће ву „игру за жи вот“, иден тич ну Аски ној игри из але го риј ске 
при че „Аска и вук“. Игра за жи вот об је ди њу је у се би и де ча ко ву те жњу за 
не до са ња ним, да ле ким све то ви ма и пи шчев умет нич ки по сту пак ко јим је 
же лео да до стиг не „сан о ви шем скла ду и са вр шен ству“, чи ме се по твр ђу је 
Фи ли по ви ће во ин си сти ра ње на зна чај ном ауто би о граф ском уде лу у Ан дри-
ће вом де лу. Ан дрић је ду бо ко у се би, сма тра кри ти чар, на без број на чи на 
пре жи вео ту исту нео бич ну Ћор ка но ву игру и она је ауто про јек ци ја пи-
шче вог ду ха. Де чак ко ји по сма тра Ћор ка но ву игру је онај исти де чак ко ји 
за чу ђе но и оп чи ње но гле да у по крет не сли ке па но ра ме, из че га про из и ла зи 
за кљу чак да је ова игра (епи зо да из пет на е стог по гла вља ро ма на) са мо јед-
на од фа сци нант них сли ка из ме ха нич ке спра ве ко ја је оку пи ра ла де ча ко ву 
ма шту и ута ба ла пут ње го вом ра до зна лом ко ра ку у ши ро ки свет. За то је на-
во ди мо у це ло сти:

„Сво јим опа сним по ло жа јем Ћор кан се од јед ном из дво јио и сад 
је као не ко џи нов ско чу до ви ште ви со ко из над њих. Пр ви ко ра ци су 
опре зни и тро ми. Ње го ве те шке кон ду ре сва ки час се окли зну по пло-
ча ма пре ву че ним по ле ди цом. Чи ни се да но ге бе же ис под ње га, да га 
ду би на под њим нео до љи во при вла чи, да се мо ра оти сну ти и па сти, да 
већ па да. Али тај нео бич ни по ло жај и бли зи на ве ли ке опа сно сти да ва ли 
су му но ву сна гу и до тле не по зна те мо ћи. Бо ре ћи се да одр жи рав но-
те жу, све је жи вље по ска ки вао и све се ви ше ло мио у па су и у ко ле ни-
ма. Уме сто да ко ра ча, он је, ни сам не зна ка ко, по чео да игра, сит но, 
без бри жно, као да је на ши ро кој зе ле ној по ља ни а не на уском ће на ру 
и по ле ди ци. И од јед ном је по стао лак и вешт, као што чо век би ва по-
не кад у сно ви ма. Ње го во зде па сто и из ну ре но те ло са да је без те жи-
не. Пи ја ни Ћор кан је по и гра вао и леб део над про ва ли јом као кри лат. 
Осе ћао је ка ко из ње го вог те ла, за јед но са му зи ком по ко јој игра, те че 
ве се ла сна га ко ја да је си гур ност и рав но те жу. Игра га је но си ла куд га 
ход не би ни кад по нео. И не по ми шља ју ћи ви ше на опа сност и мо гућ-
ност па да, цуп као је с но ге на но гу и пе вао, ра ши ре них ру ку као да се 
сам пра ти уз шар ки ју...

У том из у зет ном и опа сном по ло жа ју, уз ви шен из над свих, он ни-
је ви ше онај ве сел ник Ћор кан из чар ши је и ме ха не; ни је то под њим 

15 Исто, 28.
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кли за ва и уска ка ме на огра да по зна тог мо ста на ко ме је хи ља ду пу та 
жва као свој со мун, и ми сле ћи о слат кој смр ти у та ла си ма, за спао у хла-
до ви ни на ка пи ји. Не, то је да ле ко и нео ствар љи во пу то ва ње о ко ме му 
сва ке ве че ри у ме ха ни го во ре, са гру бим за дир ки ва њем и под сме хом, 
и на ко је је сад, ево, нај по сле, кре нуо. То је она све тла же ље на ста за 
ве ли ких под ви га, а та мо на да ле ком ње ном кра ју, та мо је цар ски град 
Бру са са истин ским бо гат ством и за ко ни тим на сле ђем, а та мо је не где 
и сун це ко је је же лео, и ле па Па ша са му шким де те том, ње го ва же на са 
ње го вим си ном.“

Па жљи вом чи та о цу не мо же про ма ћи ана ло ги ја ко ју је мо гу ће ус по ста-
ви ти из ме ђу за чу ђе ног де ча ка ко ји оп чи ње но по сма тра нео бич не и да ле ке 
пре де ле у „Па но ра ми“ и де ча ка ко ји са зеб њом и стра хо по што ва њем по сма-
тра Ћор ка но ву опа сну игру. Пер спек ти ва ко ју об ли ку је де ча ков до жи вљај 
по сма тра них „ста за, ли ца и пре де ла“ у знат ној ме ри је ан ти ци пи ра ла све бу-
ду ће са др жа је ко је је пи сац угра дио у свет сво јих књи жев них де ла. Она је 
до при не ла да се „ства ри ви де на нов на чин“ (Шклов ски), да се над ра сту чи-
ње ни це жи во та и до стиг не „сан о ви шем скла ду и са вр шен ству“; да се у хар-
мо ни чан од нос до ве ду „ства ра лач ка му дрост“ и „фи на ли тет ка ле по ме“, ка ко 
је го во рио Етјен Су рио. Упра во се у то ме мо же пре по зна ти и Ан дри ће ва 
те жња ка ин те грал ном са гле да ва њу умет но сти и на у ке, ка је дин ству те о ри је 
и прак се, на че му је ин си сти рао и Вук Фи ли по вић. Па но ра ма је Фи ли по ви ћу 
по слу жи ла да ства ра ла штво Ива Ан дри ћа, иако мно го пу та ис пи ти ва но и ту-
ма че но, са гле да на нов на чин, под врг не га јед ном но вом чи та њу у ко ме зна-
ча јан еле мент чи ни ауто би о граф ски аспект. Она је пут да се свет до жи ви на 
нов, ма штом на до гра ђен и опле ме њен на чин, и та ко пер ци пи ран мо де лу је у 
но ву књи жев ну ствар ност. По твр ду за то на ла зи мо у са мим Фи ли по ви ће вим 
ре чи ма: „Па но ра ма је си но ним кре а тив ног бек ства ко је је уче шће у дра ми 
жи во та, уну тра шњи глас умет ни ка у пе пе лу и све ми ру ју на ка умет нич ког де-
ла. Она је ва си он ска све тлост у раз ва ли на ма и бе ди. Бес крај на ве дри на игре 
на иви ци по но ра, на пу ту но вог са зна ња.“16
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ 

PA NO RA mA AS THE mO dEL  
OF RE A LITY SHA PING 

(An dric’s Pa no ra ma in the Ex pe ri en ce  
of Vuk Fi li po vic)

Sum mary

The interest of Vuk Filipovic for panorama as a specific way of perception and 
shaping of literary reality originates from Russian formalists, and primarily from 
Viktor Sklovski, whose learning was largely accepted by him, and to which he dedi-
cated a comprehensive study. 

He had firstly spoken on panorama in the field of conceptual level of study in 
the essay „Literary Oeuvre and Autobiography“ (in the book The World of Literary 
oeuvre), and subsequently recognized it and practically applied it at the creativity 
of Ivo Andric (in the short stories „Panorama“, „Window“, „Mila and the Spinner“, 
„Book“, „At the Coast“, „Tower“, and especially in the character of Corkan from 
the novel Bridge on the Drina) in the monograph study of The Oeuvre of Ivo Andric. 
Although this theoric essay had appeared a decade before the monograph study 
of Andric, the one gets the impression it appeared under the strong influence of 
Andric’s aesthetics, and many conclusions referred to his creativity. The issue of 
autobiography share in literary creativity takes up a special place in it, or the issue 
of images of childhood transfer into the world of literary oeuvre. Such „modelling 
of literary reality“, as per Filipovic’s view, was enabled by means of panorama which 
the boy (writer) had taken in his memory. The images of panorama, from which as 
from the motivation nucleus Filipovic set off in the reveal of Andric’s poetic essenc-
es, have got double sourcing: The first one was derived from the writer’s memory at 
the images from different parts of the world being produced by the carnival device 
called Panorama (memory to this event Andric described in the same short story, 
and we should start from it in the consideration of panorama as the model of reality 
shaping). The second one is, spurred by the memory on this unusual phenomenon, 
had put in motion the whole collage of images of his childhood from Visegrad’s 
milieu in writer (which subsequently inserted themselves in all pores of his novels 
and short stories). 

Panorama served to Filipovic to perceive the creativity of Ivo Andric in a new 
way, although having been interpreted and researched many times, and undergo it 
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to a new reading where an important element is made by autobiographic aspect. It is 
the road to experience the world in a new manner upgraded and refined by imagina-
tion, and perceived like that is being modelled into a new literary reality. 

Key words: Ivo Andric, Vuk Filipovic, panorama, images, experience of the 
world, childhood, artistic experience, reality.
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