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Сажетак
Листићи (1889) Бранислава Нушића су углавном третирани као ауто-

биографска проза (1) или као „збирка приповедака – козерија“ (2). Своје 
искуство у пожаревачком затвору (када је робијао због песме Два раба) 
Нушић је поетизовао и преточио у приче о младом песнику кога су „пес-
ме довеле у апсу“. Већ је одавно приметио Нушићев савременик да то 
„нису само ћаскање једног беспосленог затвореника“ (3). То је занимљив, 
хумористичан и сатиричан роман чија је основна тема унутрашњи жи-
вот јунака, психички процеси и стања свести кроз која он пролази; ње-
гов субјективни доживљај света који га окружује и унутар и ван затвора 
– што су неке од жанровских одредница романа тока свести.

Ауторка овог текста се већ бавила жанровским одређењем Листића 
Б. Нушића у оквиру своје дисертације, па су разматрања ове теме ушла 
и у књигу Бранислав Нушић, српски писац (4). Актуелизујући ову тему 
она се не руководи само жељом за интерсубјективном потврдом свога 
става (да је ово Нушићево дело први српски роман тока свести), већ зна-
чајем писца, његовог књижевног дела и значајем књижевнотеоријске и 
књижевноисторијске чињенице која би проистекла из потврде наведе-
ног става. 

Приповедање у првом лицу и психолошка дескрипција су највише 
експлоатисане форме приповедања у роману тока свести, па су и у Лис-
тићима најприсутније. Оне углавном и одређују ауторкин методолош-
ки приступ овом Нушићевом делу. Дакле, анализом наведених и других 
форми приповедања, као и неких приповедачких поступака, ауторка 
жели да покаже да су Листићи више од фељтона и козерија, да су их 
надрасли, да су, у ствари, они стилизовани у форму романа тока свести.
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Увод

Опште познате чињенице о појави и ут-
врђивању значења термина „ток свести“ јесу 
да се његова прва његова појава повезује са 
филозофом и психологом Вилијемом Џејм-
сом (Психолошки принципи, 1890), а у књи-
жевној критици са Меј Синклер (Th e Egoist, 
1928). Међутим, може се сматрати да књи-
жевни термин „роман тока свести“ почиње 
да формира своје значење у есеју Вирџи-
није Вулф (Модерни роман,1919). Есеј се 
сматра теоријским обрачуном списатељице 
са својим претходницима на англосаксон-
ском подручју. То је њена побуна против 
традиционалног романа и њених ауто-
ра „материјалиста“, који обраћају пажњу 
само на фактографску стварност у кла-
сичној фабули, хронолошком нарацијом; 

представљају ликове само спољашњим из-
гледом и поступцима. Заправо, Вирџинија 
Вулф скреће пажњу са спољашњег живота 
на унутрашња преживљавања јунака и твр-
ди да то треба да буде прави садржај рома-
на, као увек нова визура догађаја.

Логична је појава модерног романа тока 
свести као једне од манифестација реак-
ције на век позитивизма (XIX век), на ре-
алистичку књижевност која обраћа пажњу 
на аутора, друштвеноекономске и друге 
околности, уопште, на контекст. Тај ток ће 
пратити и модерна књижевност и наука о 
књижевности у првој половини XX века. 
Тежиште се преноси са објективног на 
субјективно представљање ликова у књи-
жевном делу, а у науци о књижевности – са 
аутора и контекста на текст, који се посма-
тра као аутономни артефакт. 

Key words: 
a stream of 
consciousness novel, 
feuilleton, 
amusing stories, 
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psychological 
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Abstract
Leafl ets (1889) of Branislav Nušić so far have mainly been treated as auto-

biographical prose (J. Ljuštanović) or as “a collection of short – amusing sto-
ries” (J. Deretić). His experience in the prison in Požarevac (when imprisoned 
due to two poems), Nušić poetized and turned into the story of a young poet 
who was “brought to the prison because of poems”. It has long been observed 
by a contemporary of Nušić that this is “not just idle chaq er of a prisoner” 
(B. Kovačević). This is an interesting, humorous, and satirical novel whose 
main theme is the inner life of the hero, mental processes and states of con-
sciousness through which he passes; his subjective experience of the world 
around him both inside and outside the prison – and at the same time these 
are some of the genre determinants of the stream of consciousness novel.

The author of this text has already addressed the genre determination of 
Leafl ets of B. Nušić within her dissertation, and considerations on this topic 
are included in the book Branislav Nušić, Serbian writer (2015). Actualizing 
this topic the author is not driven only by the desire for interpersonal con-
fi rmation of her stand (that this work of Nušić is the fi rst Serbian stream of 
consciousness novel), but by the importance of the writer, his literary work 
and value of literary theory and literary-historical fact which would result 
from confi rmation of this opinion.

The narrative in the fi rst person and psychological descriptions are the 
most exploited form of narration in the stream of consciousness novel, so 
ubiquitous in the Leafl ets. These forms largely determined the author’s meth-
odological approach to this Nušić`s work. Therefore, with the analysis of 
these and other forms of storytelling, as well as some narrative procedures, 
the author wants to show that Leafl ets are more than feuilletons and amus-
ing stories, that they outgrow them, and that in fact, they are stylized in the 
form of a stream of consciousness novel.
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У теорији књижевности се, дакле, роман 
тока свести везује за англосаксонску при-
поведну књижевност двадесетих година 
XX века и најбољим представницима се 
сматрају Вирџинија Вулф, Џејмс Џојс и Ви-
лијам Фокнер. 

Данас се роман тока сматра чврстим тер-
мином који подразумева модерни роман 
који настоји да прикаже „свест једног или 
више јунака“; предмет су „унутрашњи 
живот јунака, његови психички процеси, 
стање свести и сходно томе субјективан 
доживљај света који га окружује“; у њему 
се „свесне и несвесне мисли преплићу са 
чулним сензацијама, сећањима, осећањи-
ма“; приказује се „проток свести у времену 
и простору помоћу слободне психолошке 
асоцијативности“ и др. (5; 629-630).

У српској историји књижевности до сада 
се само примећивало да нека дела имају 
елементе романа тока свести: Сапутници 
(1913) Исидоре Секулић, лирски роман 
Милоша Црњанског Дневник о Чарнојевићу 
(1920), роман Песма (1952) Оскара Давича, 
Дан шести (1961) Растка Петровића, а у 
школску лектиру је од шездесетих година, 
уведено проучавање, као репрезентативног 
примера, романа Владана Деснице Прољећа 
Ивана Галеба (1957). 

Што се тиче српске науке о књижевности, 
сматрамо да је Јован Скерлић дао прву тач-
ну дефиницију романа тока свести, про-
праћајући појаву Сапутника И. Секулић:

„То је књига скроз субјективна, лична, 
садржином и тоном, једна нова појава 
оне „експлозије женске искрености“ у књи-
жевности. У томе има ретке способности 
за интроспекцију и моралну аутопсију; 
књига је писана самостално, врло књижев-
но. Али способности за самопосматрање 
су злоупотребљене, у литерарном егоцен-
тризму отишло се одвећ далеко, и сув ин-
телектуализам, неразумљивост, бизарност, 
нешто усиљено и књишко, ремети општи 
утисак /.../ /Подвукла С. Д./ (6; 466)“.

Негативна конотација ове критике је до-
шла у време Балканских ратова и у атмос-
фери најаве Првог светског рата. У јеку 
узаврелих родољубивих и патриотских 

осећања савременицима је, сасвим могуће, 
књига деловала и „егоцентрично“ и „бизар-
но“. Остају ипак одреднице које одговарају 
жанровској конвенцији романа тока свести, 
висока оцена квалитета дела и књижевног 
талента списатељице. Да није Нушићевих 
Листића, сматрамо да би се о Сапутници-
ма И. Секулић могло говорити као о зачет-
ку романа тока свести у Срба. 

Досадашња критичка мишљења 
о Листићима
Засењени комедијама, и Листићи и мно-

га друга Нушићевa дела (лирска и епска) 
нису била предмет подробнијег научног 
истраживања, стога није тешко направити 
преглед критичке мисли наших претходни-
ка о Листићима. 

За предложак Листића (насталих 1888, 
штампаних 1889), Нушићу је послужи-
ло сопствено животно искуство (једного-
дишњи боравак у затвору у Пожаревцу због 
сатиричне песме Два раба). Досадашњи 
проучаваоци су дело често третирали као 
аутобиографско, као дневничке белешке. 
Тако Ј. Љуштановић (1; 241–248) Листиће 
сврстава у „нефикционалну“, „аутентичну 
аутобиографску прозу“1. 

 Занимљиво је да се и Листићи, а и 
најпопуларније епско дело Б. Нушића, Ау-
тобиографија, најчешће тумаче позитиви-
стичком методом, односно биографском, а 
да га, у ствари, ниједан ни други књижевни 
текст не подржавају. Наиме, нема довољ-
но материјалних података да би се између 
биографских и поетских чињеница ста-
вио прост знак једнакости. У Листићима 
су само два податка дата: година (1888) и 
место (пожаревачки затвор), име главног 
лика уопште није дато. Наравно, може бити 
занимљиво утврђивање везе између две 
врсте чињеница, односно, какву је поетску 

1  Љуштановић се бавио упоредном анализом Листића и Ау-
тобиографије, прилази им као аутобиографској прози, исти-
че њихов допуњујући однос и закључује да Листићи „најви-
ше личе на дневник“, да припадају нефикционалној прози, 
а Аутобиографија фикционалној. Упориште за своје тврдње 
пружа у својој анализи тематике и неких приповедачких по-
ступака.
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обраду доживео неки биографски податак, 
али се делу, априори, мора прићи као ауто-
номном артефакту.2

У нашој, до сада најбољој Историји срп–
ске књижевности Ј. Деретића (3; 979), Лис-
тићима је дата само одредница у загради: 
„збирка приповедака – козерија, 1889“. Ове 
одреднице имају смисла јер су поглавља 
каткад кратке приповетке, и песник на ду-
ховити начин износи лични став о разним 
друштвеним појавама, што јесте одлика 
козерија. Али, све је то у функцији дочара-
вања свести главног јунака. То, дакле, није 
збирка, већ су то делићи мозаика који чине 
психолошки роман о талентованом песни-
ку који страда због своје искрености3.

С. Леовац (7; 301) Листиће сматра фељ-
тонима који су „највећим делом хуморис-
тичка импровизација на актуелне теме и 
нека искуства“, да су претходили Бен-Аки-
би, у коме је „радознали и агилни дух“ Ну-
шићев нашао израз. Слажемо се да поједи-
ни делови личе на фељтон4, попут причe о 

2  Не негирамо позитивистики метод, напротив, његов плура-
лизам метода је увек добродошао, односно радо се користи-
мо вишеаспекатским приступима (поред биографског, фи-
лозофским, социолошким, психолошким и др. аспектима). 
Смештање писца и књижевног дела у друштвеноисторијски 
контекст има оправдања код истицања сазнајне вредности 
књижевног дела и естетичке категорије убедљивости. Али, 
тек када се књижевном делу приђе као аутономном артефак-
ту откривају се опште, универзалне вредности и поруке које 
је понело дело, које му обезбеђују трајање и чине га разумљи-
вим и прихватљивим сваком нараштају. Дакле, Нушићеви 
Листићи дају одговор шта се догађа са младим песником, 
који због истине исказане у поетском облику страда у неде-
мократском друштву; кроз каква психолошка стања песник 
пролази у току робије; какве деформације изазивају физичка 
и психичка ограниченост и стешњеност; који је његов на-
чин ревитализације и социјализације, односно повратка у 
друштво (што је процес претакања негативног у позитивно 
животно искуство). То чини ово невелико дело (нешто мало 
преко стотину страна) романом тока свести.

3  Да се осврнемо позитивистички: редак је случај да се песник 
због сатиричне песме осуди на две године затвора, као што 
је то био случај са Нушићем. Опет, пошто је то политичка 
сатира (исмејан је двор), драконска казна управо говори ко-
лико је добро погодила циљ. Значај Нушићеве сатире, којом 
обилују и Листићи и друга његова дела, потиснуле су био-
графске чињенице: да му је једна година робије опроштена, 
да је после одслужења казне отишао у дипломатску службу, 
због чега је често сматран режимским човеком.

4  А. Г. Матош (8; 93) уочио је да Нушићев фељтон, поред попу-
ларног приступа теми и једноставног и духовитог казивања, 
има и више од тога, да прелази у „лежерни и грациозни лис-
тић“ и да је он творац српског „фантазијског фељтона“. На-
равно, то се односи на Бен-Акибу.

постављању фењера у Препеличјој улици. 
Али, поред фељтона роман има и козерије 
и алегоричне приче, и лирску песму, и 
мноштво афоризама и понеку сентенцију 
– међутим, све ове мање наративне целине 
су уклопљене у већу, у роман, и у функцији 
су представљања расположења и стања 
свести главног јунака.

У новије време, проучавањем темати-
ке Листића се подробније бавио Ј. Лешић 
(9; 50), налазећи да су незадовољство и ре-
зигнација песника што је доспео у затвор 
нашле израз у сарказму и опсесивној по-
треби „да се сатиричне бодље зарију у све 
видове живота, од оног сасвим интимног 
(неверна љубав) до оног општег, друштве-
ног и политичког“5.

Сматрамо да је Божидар Ковачевић 
(3; 292-293), писац Поговора у издању Геце 
Кона (1932), први проникао у суштину Лис-
тића и препознао њихову праву вредност. 
Запазио је да то нису само „ћаскање једног 
беспосленог затвореника“; да је тај „начин“ 
„био нов у нашој књижевности, дотле ро-
мантичној и сентименталној“; да је Нушић 
„тек после појаве Листића постао доиста 
познат књижевник“ и да је баш због њих 
био забележен као „родоначелник наше 
модерне сатире, коју ће после продужити 
и развити Домановић“. Бележи да је опало 
интересовање за Листиће („данас могу из-
гледати наивни“) и даје смерницу будућем 
истраживачу који их буде поредио са До-
мановићевим сатирама – „томе ће бити јас-
на веза између ова два писца; и у стилу, и 
у инвенцији наћи ће се много заједничких 
црта“. Ковачевић је у свему био у праву. 

Нушићеве комедије су с временом засени-
ле не само Листиће, већ и Аутобиографију 
и друга дела. Листићи су потпуна новина у 
5  Лешић уочава да прави предмет дела није затворски живот већ 

свет из кога је Нушић доспео у тамницу. Добро је уочио рас-
положења и стања у којима се главни јунак налази („исповед-
ни тон“, „сарказам и меланхолију, козерска ћаскања и лирске 
реминисценције“, „резигнацију, клонуће“, чак „и извесну ми-
зантропију“, „конвулзивно стање“), па констатује – „посјекли 
му рогове“, а „резигнација претворила Гасарче у Харлекина“. 
И поред добро уочених психолошких одлика, стиче се утисак 
да Лешић Листиће третира као документ о писцу (мада их 
жанровски децидно не одређује), јер стално преплиће и упо-
ређује биографске и поетске чињенице (7; 50–51).
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нашој књижевности, не само због сатиричне 
инвенције, већ и због праћења тока свести 
главног јунака. Нушић је био одличан позна-
валац жанровских конвенција и често је уз 
наслове својих дела давао и њихове жанров-
ске одреднице. Овде то није учинио, дао је 
своме делу лежеран наслов који асоцира на 
успутне, узгредне забелешке. Можда је и то 
онемогућило његове проучаваоце да ближе 
жанровски одреде Листиће. Што се тиче 
поређења са Домановићем – неке сатиричне 
инвенције налазимо маестрално развијене 
у Страдији и другим Домановићевим при-
поветкама, али се Нушићу мора одати при-
знање за њихову оригиналност.

Приповедачки поступци који 
су у функцији праћења тока 
свести јунака

Стањеност фабуле и специфичност 
композиције

Једна од специфичности романа тока 
свести је одсуство класичне фабуле. Главни 
јунак, овде млади песник, казује своје ми-
сли и осећања не излажући их сукцесивно. 
Хронологија је одржана само тиме што прво 
поглавље отвара (песников улазак у пожа-
ревачки затвор), а тринаесто затвара роман 
(песников излазак на слободу и повратак у 
Београд). Тиме је мозаична структура рома-
на обједињена у целину. Пролог има функ-
цију експозиције, четрнаесто поглавље је 

нека врста епилога. Формално је подржа-
на класична структура романа, али су сва 
поглавља статични мотиви – производ су 
мишљења и фантазије младог затвореника. 
У садржају романа могуће је уочити и краће 
форме – приповетку, козерију, есеј, фанта-
зијски фељтон – што само појачава његову 
занимљивост.

И пролог и остала поглавља имају мото 
– цитате Љермонтова, Хајнеа, српских 
песника, Нушићевих савременика, или из 
Библије – и њиме се указује на основни мо-
тив поглавља.6

Догађаји који чине фабулу (улазак и из-
лазак из затвора и мања збивања, као што 
су: појава вола на прозору ћелије, појава 
„буљубаше“, претрес собе и кратка шетња 
по затворском кругу) јесу, у ствари, само 
физички подстицаји који код јунака по-
крећу неку мисао, изазивају неко осећање 
или расположење или га враћају у сећање. 
Реакције на њих су бунт, револт, огорче-
ност, резигнација, депресија, али и радост 
живовања; исконструисани су читави дија-
лози; дата размишљања на најразличитије 
теме. То је, у ствари, главни садржај романа. 

Доминантне форме приповедања 

Приповедање у првом лицу, обраћање 
другом лицу, психолошка дескрипција и 
дијалог су најзаступљеније форме припо-
ведања у Листићима. Заједничко им је да 
су све у функцији песниковог субјекти-
вног доживљаја света и његових искази-
вања личних ставова, мишљења, осећања, 
сећања и фантазијских конструкција. 

Приповедање у првом и другом лицу

Означили смо као као основну форму 
приповедања у Нушићевим Листићима 
приповедање у првом лицу. Нушић је иско-
ристио све добре особине приповедања у 
првом лицу: присност, непосредност, могућ-
ност да се открију најинтимније појединости 

6  Дело обилује и поетским реминисценцијама, помињу се Де 
Мисе, Хајне, М. Шапчанин, Русо, Спенсер, Ласал, Маркс и 
др., што је један од доказа несумњиве Нушићеве ерудиције.
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из живота јунака и др. Зашто то није аукто-
ријални приповедач? Има честог обраћања 
читаоцу, има доста аутономних есејистич-
ких дискурса, склоност ка иронији и ауто-
иронији – што јесу својства аукторијалног 
приповедача, али песник у Листићима се не 
понаша као свезнајући приповедач, нити је 
његово обраћање у функцији разбијања илу-
зије. Обраћање „госпођици“ личи на засни-
вање епистоларне форме, што је Нушићев 
реалистички рефлекс – он увек настоји да 
буде што више животно уверљив – зато 
даје реалистички оквир за сасвим интимну 
исповест. Много је важнија друга естетич-
ка функција обраћања другом лицу, које је 
одржано током целог романа. Оно није у 
функцији романтичарске ироније, тј. раз-
бијања илузије, већ читаоца чини учесником 
у приповедању: „Хајд’ баш, онако узгред, да 
вам испричам шта сам те ноћи снио“ (10; 31). 
Или: „читали сте“, „молим вас“ итд.

Овде има места за поређење Нушиће-
вих Листића са Прољећима Ивана Галеба, 
такође српског писца, Владана Деснице. И 
један и други писац стварају реалистич-
ку претпоставку за своје романе: Галеб на 
крају живота одлази у болницу, а млади 
песник у затвор. Оба писца су своје јунаке 
физички ограничили и тиме дали прилику 
мислима и машти да се размахну. Разликују 
им се приповедачки поступци. Десничин 
приповедач је невидљив, ток свести се пра-
ти у трећем лицу и доживљеним говором. 
Нушићево приповедање је динамичније 
и занимљивије, јер се приповеда у првом 
лицу уз стално активирање другог лица. 
Обе инвенције су оригиналне и примерене 
ситуацији. Смирен тон у дугим солилок-
вијима Ивана Галеба одговара остарелом 
уметнику, који прикован за болесничку по-
стељу своди своју животну рачуницу. Ну-
шићев песник је неправедно кажњен, огор-
чен је, бунтован и тражи обрачун.

Сличност између Листића и Прољећа 
И. Г. је и у стварању прстенастих мотива на 
основу слободне психолошке асоцијације. 
Одблесак прозорског стакла подсећа Галеба 
на „свјетлосног миша“, игру из детињства 

са огледалом. Физички подстицај из околи-
не, да проширимо поређење, колачић „мад-
лен“, Прустовог јунака Свана асоцира на де-
тињство. У Листићима „буљубаша“ једног 
јутра каже: „Пази, ко год је у овој соби од-
лежао, постао је министар“, што ће песника 
подстаћи да уреди све министарске ресоре, у 
машти, наравно, али пружајући изванредну 
персифлажу власти. Или, док гледа кроз за-
творски прозор како „штуцују“ кестенове, 
почне да осуђује свеопшту укалупљеност. 
Разлика је, међутим, у томе што су Сван и 
Галеб „у потрази за изгубљеним временом“, 
а Нушићев јунак је на почетку књижевнич-
ке каријере, уроњен је у савремени живот, 
критички се односи према разним појавама 
или врши антиципацију будућности.

Своје казивање песник започиње ламен-
тацијом над добом „полутана“ коме припа-
да, а коме је претходило „покољење одлучно 
у идејама, истрајно у раду“. Резигниран по-
зива на смех „као једино задовољство“, који, 
у овом контексту, није раскошан, медите-
рански, нушићевски, како се често означа-
ва, већ сардонски, кисео. Незадовољство и 
резигнација песника што је доспео у затвор 
се очитују и у једном од ретких описа ексте-
ријера, а што је опет у функцији психолош-
ке дескрипције. То је саркастични опис за-
твора, с циљем да се дочара амбијент: /.../ 
на први поглед сретнеш све богатство при-
роде, које је по врту овога завода расула: 
славује, коцкаре, чуваре, убице, новинаре, 
комесаре, псе, и тако даље (10; 13).

Физичку стешњеност песник најпре до-
живљава и као мисаону стешњеност („како 
је то тешко размишљати стешњен измеђ 
четири уска зида“), али је надилази хумо-
ром, иронијом и аутоиронијом, исказаним 
у сентенцијама и афоризмима.

„Има мисли које не захтевају пространи хо-
ризонт. Мислио сам о мојој љубави.“ (10; 16)

„Њен ме је осмех научио да пишем песме, 
а песме – песме су ме довеле у апсу!“ (10; 17)

„Ох, пољубац је прва најискренија и по-
следња најлажљивија реч женскиња!“ (10; 17)

И тако до краја романа. Да још једном дефи-
нишемо тему Листића – то су размишљања, 
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фантазијске конструкције, хуморно предста-
вљање и сатирични напади главног јунака, 
младог песника, а у функцији су илустрације 
врсте и интензитета његових емоција и рас-
положења. 

Психолошка дескрипција

У првих седам поглавља преовлађује 
бунтовничко расположење, огорченост 
и револт. Пеник би стварно да „зарије 
канџе“ и у госпођицу која је исмејала њего-
ва осећања и у књижевне критичаре, у оне 
што су га осудили, у тобожње писце и др. 
У осмом и деветом поглављу, које није без 
сатиричне поруге, тон је смиренији и пола-
ко прелази у резигнацију и апатију. Лако се 
може препознати библијски мотив из Књи-
ге проповједникове: „Ништа ново под ка-
пом небеском“; „Таштина, све је таштина“, 
„Таштина над таштином“ итд. Размишљања 
о укалупљености, рутинском живљењу, 
испразности таквог живота изазвана су 
посматрањем „штуцовања кестенова“.

Десето поглавље, у коме је Лешић ви-
део „извесну мизантропију“, сматрамо да 
је гротескно представљање ништавила до 
кога се песник срозава, физички и пси-
хички стешњен. Изолација, самоћа, нерад 
у страшним размерама дехуманизују чо-
века. Песник га отпочиње размишљањем: 
„Чиме ли ћу, Боже, данашњи дан да уту-
чем?“ И онда отпочиње да смишља најсмр-
тоноснија оружја. Ове гротескне фантазије 
треба схватити као последицу једне гроте-
скне судске одлуке, која долази од власти 
која гуши основне људске слободе. Може 
се схватити и као Нушићева антиципација 
наше савремености. Песник је на граници 
цинизма, спасава га то што је невин осуђен.

У истом поглављу песник показује да 
неће постати патолошки случај. Кад дођу 
чувари да му претресу собу не би ли на-
шли песме, песник се аутоиронијом бра-
ни од осујећености и психичке лабилно-
сти, што иначе такви затворски поступци 
имају за циљ. Прибећи ће и одбрамбеном 
механизму: присећању када је био новин-
ски администратор и писао љубавне песме. 

Али, што је карактеристично за Нушића, 
то пријатно сећање траје колико и претрес 
(битно да је извршило своју функцију), а 
онда своју инвенцију даље грана (и иначе 
то редовно ради и са хуморном и сатрич-
ном инвенцијом), па се присећа да је и на 
том положају доживљавао непријатности, 
и то хуморно представи. И то је у функцији 
психолошке дескрипције, да песник није 
изгубио моћ расуђивања и увиђања.

Цело једанаесто поглавље је приповетка 
остварена слободном психолошком асо-
цијацијом. Физички подстицај представља 
новинска прича о неком руском кнезу око 
кога су се судили разведени родитељи, а 
парница буде решена кад је он постао ге-
нерал. Ништа мање занимљиву причу о 
нефункционалном чиновничком апарату 
у Србији песник ће испричати у причи о 
постављању фењера у Препеличјој улици. 
Опуштеније и ведрије расположење песни-
ка сугерише хуморно представљање бео-
градске администрације.

Врло оригиналном инвенцијом за-
почиње ревитализација песника, његов 
повратак друштву, свету. То је читање ог-
ласа из старих новина у којима су му „до-
шле од куће понуде“ или кад су му дали 
„да очисти стакло од лампе“. Афирмишући 
читање огласа који садрже каткад читаву 
причу или роман, песник духовитом ауто-
иронијом апострофира читаоце: „Ама јесте 
ли ви то читали?! Богами нисте! Треба вас 
просто ухапсити, па да се сетите и да то 
читате“ (10; 99). Највише је живота у овим 
причама у којима је испољена и машта и 
смисао за реалност.

Издвојили бисмо један романтичарски, 
лирски надахнут опис, који је опет у функ-
цији психолошке дескрипције, јер бележи 
једини ведри тренутак у затворском живо-
ту, кратку шетњу затворским двориштем.

„Са листова дуда и дивљих кестенова 
(под којима увек шетамо, кад нас оно по 
један сат пусте) цеде се бистре капље и рас-
прскавају о бео и опран камен у калдрми. 
Врапчићи се искупили у олук па се брч-
кају; цвеће подигло своје умивене главице; 
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бубице пролећу и крстаре ваздухом и мој 
собни паук ишетао на прозорско окно и 
сунча се, а однекуд из далека чак допире 
мирис липин. Ах, а липа мирише као душа 
побожног човека!“ (10; 75-76)

Потпуни излазак из депресије, радосно 
расположење и топлина прожимају опис 
повратка у Београд. Песник налази исти 
амбијент, радује се устаљеном животу Бе-
ограда на који је био навикао. Рутина и 
укалупљеност, које каткад доводе до бе-
смисла, у неким случајевима пружају уто-
чиште и сигурност – откривају размиш-
љања песника.

Развијеном психолошком дескрипцијом 
представљена су психолошка стања кроз 
која пролази млади песник стичући једно 
тешко животно искуство. Да је извршено 
претакање негативног у позитивно живот-
но искуство, показује радост јунака при 
повратку у Београд.

Дијалог

Сви дијалози у Листићима су плод маште 
главног јунака и имају разноврсне функције. 
Дијалог са газдарицом у сну је пародија поз-
норомантичарске поезије. Дијалог са волом 
представља алегоричну причу која је поне-
ла идеју дела. Дијалог са „лудим Живком“ у 
функцији је дочаравања пријатног београд-
ског амбијента. Исконструисани дијалог са 
„госпођом Еуфимијом“, тадашњом станар-
ком у његовој родној кући, иако има ауто-
ироније, ипак је израз песникове свести о 

сопственом значају. Најуспелији је дијалог 
са Смрћу јер га је обојио раскошни Ну-
шићев смех, а у функцији је заокруживања 
теме и идеје. 

Не само у дијалогу, већ и у другим обли-
цима вербалног испољавања, нормативан 
језик не обавезује писца романа тока свести 
– што Нушић обилато користи. Колоквијал-
ним изразима Нушић банализује појаве и 
појединости (сматрамо да се ради о свес-
ном стваралачком поступку), најчешће иза-
зивајући хуморне ефекте. Нпр.: „шуто небо 
без звезда“, „лорбер“ уместо „ловор“, ритер 
коме „чизме трапају“, „на носу јој јаше вели-
ке наочари“ и друго.

Поред сочног колоквијалног говора, Ну-
шићева дела садрже велики број сентен-
ција, у овом роману нешто мање. Овде пре-
овлађују афоризми, о љубави највише, као 
да Нушић афирмише ову врсту која ће бити 
нарочито популарна код нас у другој поло-
вини XX века. Ево још примера.

„Ако ми будете подизали споменик, не 
дајте да се на њему испишу стихови. /.../ не 
би било лепо светити ми се мртвом.“ (10; 113)

„И заиста, ако је крст израз вере, лен-
гер наде, а срце љубави, то ништа лепше не 
може да буде израз чежње до апсанске ре-
шетке.“ (10; 19)

Разиграној стваралачкој инвенцији Б. 
Нушића одговара и разноврстан вокабулар, 
што потврђују и примери које смо навели.

Хумор и сатира као субјективне 
визуре главног јунака

У најкарактеристичније приповедач-
ке поступке Бранислава Нушића спадају 
хуморно и сатирично представљање ли-
кова, ситуација, догађаја у приповеткама, 
романима, фељтону и комедијама. Они су 
обично ауторова тачка гледишта, а у Лис-
тићима представљају субјективни однос 
главног јунака према особама и појавама и 
илустрација су његовог расположења. 

Хумором се сугерише благонаклоност и 
опуштеније, ведрије расположење. У рома-
ну је дат једини физички опис лика, и то кра-
так. То је карикатурални опис „буљубаше“, 



207

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 199–210

Славица М. Дејановић ▪ Листићи Б. Нушића – Први српски роман тока свести?

који представља пандуре, полицију: „Доста 
је да вам кажем, да је од горе до доле личио 
на велики апсански кључ“ (10; 14). 

 Хуморно је представљен дијалог са га-
здарицом, грађен на колизији патоса и ба-
налности. Песник рецитује песму, која је 
иначе персифлажа недаровитих позних ро-
мантичарских песника, а газдарица одго-
вара захтевима да плати кирију и за прање 
веша. Та песма, у којој ојађени песник при-
зива смрт, биће искоришћена за стварање 
друге хуморне ситуације – када у четрнаес-
том поглављу Смрт дође по песника, јер ју 
је призивао. Комичан је и сам дочек: 

„Молим лепо, извол’те седите, ево сад ћу 
ја, пушите ли?“ (10; 109)
Такође је комичан одговор, када Смрт са-
општи разлог свог доласка: 

„Е, враг му материн и са том песмом. То 
сам ја писао „колико стиха ради“, као што 
се уопште те тужне песме пишу.“ (10; 110)

Хуморно представљање је претежније 
и у причи о постављању фењера у Препе-
личјој улици, али, с обзиром на то да има 
апсурда, није реч о благонаклоном ставу. 
Хумора, уопште, има у целом роману, само 
што је најчешће у функцији сатире.

Сатирично представљање је у Лиситићи-
ма претежније и веома разноврсно. Разно-
врсно је и у погледу предмета и у погледу 
средстава сатире. Предмет сатире су: де-
војка која није одговорила на искрену љу-
бав; недаровити писци и приповедачи; 
књижевни критичари; власт и њена адми-
нистрација; професори, просветни савет и 
школство; конформисти и полтрони; нови-
не, политика. Што се тиче сатиричних сред-
става, поред хумора Нушић пуца из свих 
сатиричних оруђа – има инвективе, перси-
флаже, ироније, алузије, алегорије, паро-
дије, сарказма, апсурда, гротеске. Сатира је 
израз изричитог негацијског става и зна да 
иде од блаже осуде (карикатурално пред-
стављање, персифлажа, алузија, нпр.) до 
говора огорчености и мржње (инвектива, 
сарказам), мада знају да буду веома убојите 
и алузија и иронија и друга средства.

Прегледније је представити Нушићеву 
сатиру у Листићима по предмету, него по 
средствима. Тако ће прва претрпети са-
тирични напад извесна „госпођица“, која 
се насмејала на песникову изјаву љубави. 
Песник се извињава што је „пакосно“ гово-
рио о „женскињи“. То се вероватно односи 
на саркастичну поругу када (у разговору са 
волом) во упоређује краве са женама: „Само 
што је у нас симпатија госпођа крава мно-
го невинија но симпатија госпођа у вас, јер 
нам не доноси никакве протекције“ (10; 22).

Поред директних укора постоји још 
неколико успелих афоризама на рачун 
превртљивости и несталности женске љу-
бави. Нушић је „Госпођицу“ искористио да 
отпочне и организује приповедање, али и за 
једну добро изведену персифлажу књижев-
них критичара. Песник моли „госпођицу“ 
да не казује своје мишљење пошто прочи-
та „листиће“ неком књижевном критичару, 
јер ће: „/.../ тај критичар украсти ваше ми-
сли. Украшће, ја сам уверен да наши мла-
ди критичари краду од жена мисли за своје 
критике, те отуд и долази да им критике 
личе на – оговарања“ (10; 12).

Књижевни кричар је нападнут жесто-
ком инвективом: „/.../ гадна и одвратна ти-
чурина са дугачким ноктима, са женским 
навикама“ (10; 45). Степен огорчености 
према критичарима илуструје и то што је 
цело седмо поглавље персифлажа критича-
ра, која прелази у сарказам. Од духовитог 
исмејавања „два наша млада критичара“ 
која „прикупљају материјал за критику“, а 
разговарају као „Јуца, жена покојног Гаче 
бакалина и попадија Неранџа“ – до саркас-
тичне поруге на рачун и аутора и уџбеника: 
„Кратко упутство или руководитељ за пи-
сање критика, ручна књига за српске непис-
мене кричаре“. Песник се изругује клише-
тираним критикама, оптерећеним фразама 
и општим местима, а да каткад дело које се 
критикује није ни прочитано.

Треће поглавље има мото из Друге књи-
ге Мојсијеве о пошасти жаба, што је изван-
редна алузија на пошаст која долази од по-
литике: „Нешто, Боже, мислим шта ти све 
није кадра политика да учини од људи, да 
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их позавађа, да их отуђи и да их замрзи“ 
(8; 26). Наравно, Нушић даље грана инвен-
цију, па наводи шта су све људи у стању 
да ураде од политике – саграде лепе куће, 
„оставе по коју парицу“ за старе дане итд. 
Изванредним поређењем људи на власти и 
књижевника изриче се саркастична поруга 
њиховој сујети:

„Зар нису и владаоци и песници у неко-
лико једнаки, воле да су сила, воле да им се 
клања множина; воле да се славе и поштују; 
воле да им се лаже у очи; не воле нимало 
оштру критику и увек желе да је њихов 
престо највиши /.../“ (10; 26-27).

Саркастичној порузи су извргнуте и 
дневне новине – песник приповеда, као уз-
гред, како је једном изашао у шетњу и хтео 
да прочита новине: „/.../ па пре но што бих 
прочитао данашње новине, узмем најновији 
број јеловника, са чистим уверењем да ћу у 
њему наћи много више садржине но у ма ком 
уводном чланку наших листова“ (10; 29).

На посебну улогу књижевника у друштву 
указује се једним успелим афоризмом, који 
Нушића приближава поетици романтизма: 
„Само је Богу, песнику, и сценаристима на 
позорницама остављено да скидају и на-
мештају облаке, сунце и друге васионске 
декорације“ (10; 44).

О разлогу свог доспећа у затвор песник ће 
рећи само да је био „искрен“. Судећи по жес-
токој сатири на рачун недаровитих песника 
и њихове поезије, створеној по „калупу“ не-
престаног прежвакавања прастарих моти-
ва и др. (у више поглавља и на више места) 
– могуће је конструисати поетичка начела 
нашег јунака. Он, дакле, афирмише „искре-
ну“ поезију, поезију која би потекла из ис-
тинске инспирације, оригиналност и тале-
нат. Нарочито је успела пародија истрошене 
позне романтичарске поезије.

Сама за себе говори чињеница да је 
песник доспео у затвор због песме – реч је 
о власти која гуши слободу говора. Какав 
је песников став према носиоцима власти? 
Најблажој порузи (само је хуморно пред-
стављен), изложен је „буљубаша“, који 
представља пандуре, полицију. Хуморно и 

иронично су имејани администрација, чи-
новнички апарат. Жешћом сатиром (иро-
нијом, сарказмом, апсурдом, гротеском) ис-
мејани су министри. Сатиричну инвенцију, 
да нико не ради оно за шта је квалификован, 
још раскошније ће развити Р. Домановић у 
Страдији, али је инвенција Нушићева.

У алегоричној сатиричној причи Раз-
мишљање једног обичног српског вола Дома-
новић је представио две врсте људи – Си-
воња симболизује прегаоце, а Галоња пре-
живаре. Изворно, инвенција је Нушићева. 
Во из његове алегоричне приче је прешао 
пут од самосвојног индивидуалца до кон-
формисте, неке врсте преживара:

„Покушах да се ритам, тукли су ме; по-
кушао сам да бодем, подсекли су ми рогове. 
Шта сам могао, шта сам требао, слегао сам 
раменима и решио да се ничему не проти-
вим /.../“ (10; 23).

Поента је у томе што он бива награђен 
за то:

„/.../ па, ето, видите, сад су почели да ми 
признају заслуге. Скинуше ми јарам; дове-
доше ме овде, почеше да ми доносе лепо, 
чисто сено и ја почех да се гојим /.../ по цео 
дан пасем, пишем љубавне песме и једва је-
данпут довучем воду /.../“ (10; 23).

На песников прекор да је „хиљадама ње-
гове браће“ јарам још на врату, во одгова-
ра да му је „савест притисло сало“. Кад га 
песник опомене да се на тај начин огрешује 
о себе, во одговара да је то мањи грех „но 
огрешити се о прилике“. Поука која долази 
од вола је, у ствари, иронична и саркастич-
на поруга конформистима и полтронима:

„Будите миран грађанин, скидајте капу 
сваком ко је ма и мало виши од вас, па ма-
кар вас и роговима престигао у висини; 
научите да се дубље поклоните; научите се 
да помало и колена савијете, па кад вас гр-
бача заболи немојте се тужити, већ каж’те 
сваком да је то од назеба. Великим људима 
немојте истину у очи говорити, а најмање 
смете ту погрешку учинити према владао-
цима и женама. /.../ Научите се да баш онда 
ћутите кад вас савест гони да говорите 
/...//“Подвукла С. Д./ (10; 23-24)
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Наравно, Нушић и даље грана инвенцију 
и доводи је до гротеске: да се треба клањати 
не само владару, жени, него и пуници и за-
окружује је афоризмом који је изванредна 
иронија на рачун лицемерја конформисте: 

„Будите увек спремни да кажете владаоцу 
да је племенит, жени да је лепа, пандуру да 
је мудар, списатељу да је генијалан.“ (10; 24)

Наведеним примерима хтели смо да до-
чарамо богатство Нушићеве хуморне и са-
тиричне инвенције у Листићима. Као и 
остали књижевни поступци, и хумор и са-
тира су у функцији откривања тока свести 
главног јунака, његовог субјективног односа 
према особама и појавама и откривања ње-
гових личних осећања и расположења. 

Закључак
Листићи (1889) Бранислава Нушића 

пред стављали су потпуну новину у дота-
дашњој српској књижевности, а и шире. 

У појединим деловима Листићи највише 
личе на фантазијски фељтон, чији је творац 
у српској књижевности баш Нушић. Неки 
делови се могу третирати и као приповетке 
и козерије, али као целина, са свим припа-
дајућим одликама – Листићи су роман тока 
свести главног јунака, младог песника, који 
је осуђен због сатиричне песме. 

Изразитим субјективизирањем припо-
ведања дата су размишљања, фантазијске 
конструкције, описана осећања, стања и 
сећања јунака Листића. Мисли јунака се 
преплићу са чулним сензацијама, сећањи-
ма и осећањима, уз помоћ слободне психо-
лошке асоцијативности. Све форме припо-
ведања (приповедање у првом лицу, друго 
лице, психолошка дескрипција и дијалог) 
и приповедачки поступци су у функцији 
илустрације врсте и интезитета мисли, 
емоција, стања и расположења јунака. 

Богатство и оригиналност Нушићеве ху-
морне и сатириче инвенције доприносе из-
узетној уметничкој вредности овог романа 
и одраз су субјективног става (благонакло-
ног или негацијског) према предмету који 
се представља. Предмет су: „госпођица“, 
недаровити писци и приповедачи, књижев-
ни критичари, власт и њена администра-
ција, професори, просветни савет и школ-
ство, конформисти и полтрони, новине, 
политика. Језичка и стилска средства су: 
колоквијални говор, карикатурално пред-
стављање, хумор, персифлажа, инвектива, 
иронија, сарказам, алузија, апсурд, паро-
дија, гротеска и др.

Циљ је да овај рад и његово публиковање 
буду повод управо поновног читања Лис-
тића и предмет књижевне критике. То би за-
право био прави резултат овог рада. Листићи 
су једно од многих Нушићевих дела која нису 
задобила пажњу и место који им припадају. 

Сваки од Нушићевих романа одликује 
изузетна оригиналност и нека посебна есте-
тичка вредност. Приповетке једног каплара 
(1885/1895) носе изузетно снажну антират-
ну поруку; Општинско дете (1902) хумо-
ристични је роман са развијеном романти-
чарском иронијом од почетка до краја; Де-
ветстопетнаеста (1921) својом монумен-
талношћу сигурно спада у наше најбоље 
историјске романе; Аутобиографији (1924) 
маестрални хумор и сатира обезбедили су 
место најпопуларнијег Нушићевог романа; 
Хајдуци (1933) хумором плене дечју пажњу, 
али необичном алегоријом представљају и 
штиво за одрасле. Листићи, други Нушићев 
роман по реду, по уметничким вредностима 
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не заостаје иза Деветстопетнаесте и Ау-
тобиографије. Међутим, по значају и по 
месту које ће заузети у српској књижев-
ности (а и шире), Листићима припада прво 
место, јер су први роман тока свести у срп-
ској књижевности. Њихово место у свет-
ској књижевности могло би бити предмет и 
неких будућих истраживања. 

Summary
Th e purpose of this literary analysis of Leaf-

lets (1889) of Branislav Nušić is to demonstrate 
that this is a stream of consciousness novel. 
Th ere was no that kind of literary work in the 
Serbian literature until then, and therefore it 
represented a novelty.

It has been noted that Leafl ets have a large 
number of features that characterize a stream 
of consciousness novel. Th e work does not 
have the classic fable; just framed with going in 
and out of the prison of a young poet, who was 
convicted because of satirical poems. Th e mo-
tifs are static and are the fruits of thoughts, fan-
tasies, feelings, memories of the poet – which 
are the main content of the novel. Th oughts of 
the main character are intertwined with sensu-
al feelings, memories and sensations, with the 
help of the free psychological associativity. Leaf-
lets most resemble the fantasy feuilleton, whose 
creator in the Serbian literature was Nušić him-
self. Some parts can be treated as short stories 
and amusing talk, but as a whole, with all its 
qualities – Leafl ets is a novel that follows the 
main character`s stream of consciousness.

Storytelling is highly subjective, not just 
when it comes to the internal experiences of 
the protagonist, but also when the world inside 
and outside the prison is being presented. Th at 
is achieved primarily through narration in the 
fi rst person, developed psychological descrip-
tion, and dialogue (which is in all cases the re-
sult of the poet’s fantasy). By permanent acti-
vation of another person, the reader becomes 
a participant, thereby novel gains dynamics, 
strength and freshness of impressions.

Th e extraordinary artistic value of the work 
are developed humor and satire, which again 
represent subjective term relationship (be-
nevolent or negation) of the poet towards the 
people and events about which he narrates 
– the girl who did not answer the poet’s love; 
talentless writers and storytellers; literary crit-
ics; government and its administration; pro-
fessors, educational board and school system; 
conformists and poltroons; newspapers and 
politics. Th e linguistic and stylistic elements 
are colloquial speech, presenting a caricature, 
humor, persifl age, invective, irony, sarcasm, al-
lusion, absurd, parody, grotesque and others.

 It has been concluded that Leafl ets, when it 
comes to the artistic value, are among the best 
novels of Branislav Nušić (together with Nine 
Hundred and Fift eenth and Autobiography); 
and that it is the fi rst stream of conscious-
ness novel in the Serbian literature, while in 
the world literature, it probably belongs to the 
pioneering achievements of this kind – which 
future research might confi rm.
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