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ТЕ СТА МЕН ТАР НОСТ ТЕ О РИЈ СКЕ ПРО ЗЕ

Сло бо дан Вла ду шић, Књи жев ност и ко мен та ри, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2017

Осми шље но као на ста вак књи ге Цр њан ски, Ме га ло по лис, ре цент
но Вла ду ши ће во де ло Књи жев ност и ко мен та ри сво јом на слов ном 
од ред ни цом ево ци ра зна ме ни ту књи гу Ми ло ша Цр њан ског Ита ка и 
ко мен та ри, под сти чу ћи та ко хер ме не у тич ко пре га ла штво чи та о ца 
спрем ног да про ник не у по тен ци јал не ана ло ги је ко је ова ква алу зив ност 
ини ци ра. Баш као што је Цр њан ски осе тио да пе снич ке тво ре ви не Ли
ри ке Ита ке ни су до вољ не, те да им је по треб но при дру жи ти ко мен та ре, 
то ор ган ско на до ве зи ва ње жи во та на ли те ра ту ру, ко је ни је ис кљу чи во 
ни фак то гра фи ја, ни про ми шља ње о жи вот ним ис ку стви ма, ни ау то ре
фе рен ци јал ност, али је сте све то за јед но, та ко је и Вла ду шић тек сто во
ви ма што те ма ти зу ју раз ли чи те фе но ме не са вре ме ног све та, соп стве на 
жи вот на ис ку ства, аспек те по је ди них ли те рар них де ла или од ре ђе не 
књи жев но те о риј ске по став ке при дру жио ко мен та ре ко ји све до че о про
ши ри ва њу по ља књи жев но сти, о утка но сти ње них су шти на и тех ни ка 
у људ ске жи во те због ко јих они по ста ју си ло ви ти ји, сми сле ни ји и ча
сни ји: „За то књи га о књи жев но сти, по пут ове, је сте ну жно и књи га о 
жи во ту, о то ме ка ко се мо же жи ве ти, ка ко се мо же ужи ва ти у жи во ту, 
ка ко се у жи во ту чо век мо же бо ри ти за тај жи вот.”

При по ве да ју ћи у пр вом по гла вљу – „Ста ње Ме га ло по ли са” – о уче
шћу на ре дов ној го ди шњој кон фе рен ци ји Аме рич ког ин сти ту та за уна
пре ђи ва ње сла ви стич ких сту ди ја у Солт Лејк Си ти ју, ра ду у ТВ сер ви
си ма и тро ме сеч ном бо рав ку на ме сту уред ни ка ло кал не те ле ви зи је као 
о зби ва њи ма из лич ног жи во та ко ји су, за хва љу ју ћи хра бро сти за у зи ма ња 
хер ме не у тич ког ста ва, те са мој при ме ни хер ме не у тич ких ве шти на, пре
ра сли ста тус до жи вља ја по ста ју ћи прег нант на ис ку ства има нент на фи
гу ри лич но сти, Вла ду шић кон ста ту је њи хо ва истин ска, не фин ги ра на 
зна че ња. Она апо стро фи ра ју „три ва ри јан те исте муч ни не”, три по јав на 
об ли ка истог фе но ме на – фе но ме на Ме га ло по ли са ко ји функ ци о ни ше 
као „ме та ди скурс ко ји се раз ли ва, по пут дел те ре ке, у низ ру ка ва ца. Он 
се по ја вљу је у ма крос фе ри: то је сфе ра ме ђу на род них од но са, ге о по ли
ти ке и уну тра шње по ли ти ке... Исто та ко се по ја вљу је и у ми крос фе ри, 
где се ње гов траг ви ди у тех ни ка ма обра зо ва ња ро бо ва Ме га ло по ли са.” 
У свом ис ку ству уче шћа на кон фе рен ци ји и уред нич кој де лат но сти на 
ло кал ној те ле ви зи ји Вла ду шић за па жа из ра зи ти дис ба ланс из ме ђу пред
ста ве о фи гу ри на уч ни ка/но ви на ра као окри ва ла ца/ба шти ни ка исти не и 
опо ре ствар но сти ко ја от кри ва њи хо ву уло гу пу ких би ро кра та у окви ри ма 
ака дем ских/ме диј ских струк ту ра. Ис ку ство ра да у ТВ сер ви су пак ре зул
то ва ло је спо зна јом о ап со лут ној еко но ми ји, еко ном ском то та ли та ри зму 
ори јен ти са ном ис кљу чи во ка про фи ту и нов цу ко ји, у ду ху зи ме лов ске 
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ми сли ка за но, по ста је ве ли ки ни ве ла тор свих вред но сти. Упра во у из
ра зи том гра ви ти ра њу Ме га ло по ли са ка нов цу Вла ду шић де тек ту је је дан 
од раз ло га ово вре ме ног по ти ски ва ња хри шћан ства, ко је се, у есен ци
јал но сти свог уче ња и са њи ме ускла ђе ног де ло ва ња, не ру ко во ди кван
ти фи ка ци о ним тран сак ци ја ма, па оту да и огра ни ча ва моћ тр жи шта. 
Ме га ло по лис под јед на ко, има ју ћи у ви ду ње му ин хе рент не иде о ло шке, 
ре то рич ке и ма ни пу ла тив не стра те ги је, хри шћан ство на гри за на два 
пла на: по јав ној рав ни (ка да по сред ством про из во да кул тур не ин ду стри
је вер ни ке при ка зу је као не то ле рант не лич но сти скло не фе у да ли зму) и 
ду бин ском ни воу (про из вод њи „на уч ног зна ња” ко је ап со лу ти зу је кри
ви цу хри шћа на). Још је дан од на чи на на ко ји вас пит ни про грам Ме га
ло по ли са про ди ре у људ ске од но се ти че се пре о бра жа ја рад ни ка, ко ји 
су син ди кал но ор га ни зо ва ни осе ћа ли кла сну моћ и кон стант но би ли на 
ру бу ре во лу ци о нар ног по кре та, у крај ње де син ди ка ли зо ва не и де по ли
ти зо ва не по тро ша че, ка рак те ре окре ну те дру ги ма, ка ко то де фи ни ше 
Деј вид Ри сман, чи ји се склоп вред но сти не пре кид но при ла го ђа ва и ме
ња у за ви сно сти од скло па вред но сти са вре ме ни ка. Ра ди се о ро бо ви ма 
Ме га ло по ли са не спо соб ним да од до жи вља ја кре и ра ју ис ку ство, по том 
и жи вот ну при чу, па та кву пра зни ну ну жно по пу ња ва ју при зо ри ма спек
та кла, ра зним про из во ди ма Ме га ло по ли са. Њи хо ве же ље су оту да кон
цен три са не на ро бу, при па да ње ак ту ел ним трен до ви ма и на осе ћа ње 
лич не мо ћи што га под ми ру ју ку по ви ном брен до ва мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја. Вла ду шић на јед на ко екла тан тан на чин ана ли зи ра два фре
квент на фе но ме на са вре ме ног све та – ин ду стри ју са мо по мо ћи и re a lity 
show про гра ме – де ми сти фи ку ју ћи ре то ри ку и ин тен ци је ових гла сни ка 
Ме га ло по ли са ко ји не са мо да об ли ку ју свест сво јих ро бо ва (сте ре о тип
ном фра зом, при ме ра ра ди, да је за по сти за ње успе ха у ма ко јој обла сти 
до вољ но да ве ру је мо у сво је сно ве или у тре ну так срет ног спле та окол
но сти) не го и афир ми шу по кор ност спо ља шњем ау то ри те ту, од ри ца ње 
од сло бо де и из да ју бли жњег. 

Под стак нут Тојн би је вим ре флек си ја ма о на стан ку и тра ја њу ци ви
ли за ци ја, ње го вом иде јом о је дин стве ном су сре ту ко ји из те ме ља ме ња 
до та да шњи жи вот иза зи ва ју ћи не рав но те жу, Вла ду шић об ли ку је јед ну 
од не ко ли ко ми слинад стре шни ца сво је књи ге, те зу да са ста нак чо ве ка 
и Ме га ло по ли са, ко ји се упра во од ви ја, та ко ђе пред ста вља је дин стве ни 
су срет ко ји из ба цу је из екви ли бри јум ског ле жи шта чо ве ков жи вот. Ау тор, 
ме ђу тим, не са мо да од ре ђу је ква ли та тив ну и тем по рал ну ди мен зи ју 
овог су сре та не го и об ли ку је, у овом по гла вљу књи ге, а осо би то у ње ним 
по то њим де ло ви ма, на ком пак тан и кон зи стен тан на чин, од го вор на 
пи та ње ка ко спо зна ти при ро ду и мо де ле де ло ва ња Ме га ло по ли са и на 
ко ји му је на чин мо гу ће пру жи ти от пор. Као кључ ни по јам у овом сми слу 
фи гу ри ра од ред ни ца лич но сти, у ко јој се до ди ру ју ко лек тив и ин ди ви дуа, 
ко ја се у по љу јав но сти екс по ни ра на раз ли чи те на чи не по се ду ју ћи свет
ско ис ку ство и моћ да од до жи вља ја ге не ри ше ис ку ства, а од ис ку ста ва 
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жи вот ну при чу, од но сно сво ју сим бо лич ку имо ви ну. Лич ност не ги ра 
аскет ску изо ла ци ју ко ја им пли ци ра не по зна ва ње је зи ка Ме га ло по ли са, 
те за ди ре у спо зна ва ње и про ми шља ње ње го вих те о риј ских на ра ци ја, 
при че му књи жев ност до во ди у ве зу са жи во том уви ђа ју ћи да је упра во 
она та ди сци пли на ко ја ну ди ве шти не за спо зна ју све та, за про цес ау то кре
а ци је, али и из град ње за јед ни це. Ме га ло по лис пак, по сред ством ур ба ног 
дис кур са са чи ње ног од те о риј ских де кре та (езо те рич на сли ка све та) и 
вир ту е ли за ци је ствар но сти (ег зо те рич на сли ка све та), на сто ји да лич
ност, чи ја сим бо лич ка имо ви на ег зи сти ра ми мо ика кве мо гућ но сти пре
бро ја ва ња свој стве не еко ном ском то та ли та ри зму, уки не та ко што ће је 
мар ги на ли зо ва ти и/или стиг ма ти зо ва ти. 

Ре ле ван тан сми са о ни ру ка вац по гла вља од но си се на ра све тља ва
ње од но са По ли са и Ме га ло по ли са, чи ја се кру ци јал на ди стинк тив на 
цр та огле да у ста њу све сти и про па ги ра ним вред но сти ма. Ка те го ри је 
спле те не са кон цеп том По ли са – иде ја ко лек тив ног иден ти те та, зна ња, 
про фи та ко ји уна пре ђу је жи вот це лог По ли са, чо ве ко вог до сто јан ства 
и кри тич ке све сти ко ја омо гу ћа ва иро ни чан од нос пре ма про из во ди ма 
кул тур не ин ду стри је – пот пу но су стра не Ме га ло по ли су, у чи јем про
сто ру, ис пу ње ном че сти ца ма де ин ди ви ду а ли зо ва не и де ху ма ни зо ва не 
би о ма се, про фит еко ном ских по је ди на ца слу жи ис кљу чи во за ус по ста
вља ње оли гар хи је. По ред дра го це них уви да про ис те клих из упо ред не 
ана ли зе тек ста Ха не Арент „Сло бо да и по ли ти ка” и Фу ко о ве књи ге Ре чи 
и ства ри, чи ме је уста но вље на бли скост Ха не Арент са ка те го ри ја ма 
По ли са, од но сно Фу ко о вог пи са ња са ста но ви шти ма Ме га ло по ли са, 
Вла ду шић, ево ци ра ју ћи Бо ри сла ва Пе ки ћа, ука зу је на ве штач ку ди ле му 
из ме ђу на ци је и де мо кра ти је ко ја је у по гле ду фор му ли са ња кон цеп та 
но вог По ли са из у зет но ва жна – као што се де мо кра ти ја и на ци ја ме ђу
соб но не ис кљу чу ју, та ко се и за шти та вред но сти ко је чи не тра ди ци ју и 
на ци о нал ни иден ти тет и њи хо ва да ља мо дер ни за ци ја не су че ља ва ју.

У окви ру пр вог по гла вља ау тор та ко ђе усме ра ва па жњу, с јед не 
стра не, ка фе но ме ну игра ју ћег пи са ња, ко је по ста је све сно ме та фо рич
но сти је зи ка, те ус по ста вља ста ња зна че ња ко је Ро лан Барт име ну је 
по дрх та ва њем сми сла; у том сми слу и Ми шел Фу ко на гла ша ва по ро
зност гра ни ца књи ге, ње но упу ћи ва ње на дру ге тек сто ве, зах те ва ју ћи 
сло бо ду пи са ња ко ја им пли ци ра сло бо ду из ме шта ња пи са ња из ван те ла, 
што је хи по ста за же ље за веч ном мла до шћу и нео ба ве зно шћу игре. Те
ста мен тар но пи са ње, с дру ге стра не, ко је сту па на сна гу у тре нут ку 
су о ча ва ња са смр ћу и апо стро фи ра сна жну ве зу из ме ђу те ла и пи са ња, 
ре а ли зу је се у Књи зи о Јо ву, у ко јој „свест о смр ти про ди ре као пре и спи
са ност Јо во вог те ла”. Ова квом вр стом пи са ња од ре ђе ној осо би се да ру
је по себ но на след ство – ста тус су бјек та, при че му се то не чи ни са мо у 
скла ду са за ко ном кр ви, бу ду ћи да је те ста мен тар но пи са ње под јед на ко 
упу ће но свим бли ским љу ди ма. По ред то га што ау тор де фи ни ше те ста мент, 
опи су је вер ти ка лан и хо ри зон та лан дис кон ти ну и тет у на сле ђи ва њу и два 
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раз ли чи та ти па имо ви не (ма те ри јал на и сим бо лич ка за о став шти на), он 
уне ко ли ко и ре ви ди ра уви де по во дом игра ју ћег и те ста мен тар ног пи са ња 
ко је ви ше не опа жа као опо зит не, већ у овом по то њем на ла зи ме та фо ру 
на чи јим те ме љи ма се гра ди но ви кон цепт бор бе про тив Ме га ло по ли са. 

У дру гом по гла вљу, под име ном „Ис ку ство”, по ред пу то пи сног 
сег мен та о Мал ти, тра га ња за ду шом гра да, ње ним не ви дљи вим де лом 
ко ји, ка да до ње га са ми до пре мо или о ње му ин тен зив но про ми шља мо, 
по ста је лич но ис ку ство, ау тор у „Ко мен та ру Мал те” пру жа де фи ни ци ју 
пој ма жи вот не при че и на во ди жи вот не тех ни ке ко је омо гу ћа ва ју ства
ра ње ис ку ста ва (ре то рич ка об ра да до жи вља ја, хер ме не у тич ка над град ња 
до жи вља ја и ин тер тек сту ал на кон тек сту а ли за ци ја до жи вља ја). Ре до ве 
овог по гла вља у ко ји ма ау тор књи ге ево ци ра Бен ја ми но во до во ђе ње у 
пи та ње мо гућ но сти при по ве да ња о Пр вом свет ском ра ту про жи ма од
ме ре ни по ле мич ки тон – јер у на шој књи жев но сти о ра ту су пи са ли 
Цр њан ски, Ви на вер, Кра ков, Р. Пе тро вић, тј. Де Шар ден, Јин гер, Ре марк, 
Хе мин гвеј у окви ру свет ске ли те ра ту ре – али и ис ти ца ње ва жно сти 
пре по зна ва ња не са мо би о ло шког не го и фи ло зоф ског аспек та ра та ко ји 
се те ме љи на пре о бра жа ју до жи вља ја ра та у ис ку ство ра то ва ња.

По гла вље „Лич но сти”, за сни ва ју ћи се на ди ја ло шком од но су тек
сто ва по све ће них зна ме ни тим срп ским пи сци ма, као и на ди ја ло шком 
од но су са „Ко мен та ри ма Лич но сти”, у ко ји ма се на гла ша ва сна га зра
че ња лич но сти и ње на моћ да из ми ри лич но и ко лек тив но, отва ра ју два 
есе ја по све ће на Ми ло шу Цр њан ском. Текст „Шта ће нам Цр њан ски?” 
нај пре про бле ма ти зу је пи та ње др жав ног раз ло га ко ји, у Фу ко о вој ин
тер пре та ци ји, уда љен од основ ног зна че ња, су ге ри ше по јам ин те ре са, 
ма ни пу ла тив ну власт и угро же ност ста ња це ли не спрам нео ли бе рал ног 
по рет ка и ње го вих фи ли стар ских за го вор ни ка. Прем да Дру га књи га 
Се о ба и Ро ман о Лон до ну ука зу ју да пре лаз из вој нич ке ко лек тив но сти 
у мо дер ну би о ма су не мо же би ти спре чен, Вла ду шић ипак у Ла мен ту 
над Бе о гра дом пре по зна је но ви тип ко лек ти ви те та за сно ван не на узда њу 
у вој нич ку про шлост, не го на ве ри у за јед нич ку бу дућ ност. Рад „Цр њан
ски и смрт оца” пак осве тља ва смрт пи шче вог оца као при мер рав но ду
шне смр ти, до че ка не без стра ха и са све шћу о ис пу ње ној суд би ни; та ква 
смрт, бре ме ни та хе рој ским ето сом, по том је од ре ди ла и смрт са мог Цр њан
ског. На ред на два тек ста те ма ти зу ју чин при по ве да ња у Ан дри ће вим 
де ли ма – „Му ста фа Ма џар и кри за при по ве да ња” отва ра ка ко пи та ње 
кри зе при по ве да ња, јер се ју нак укот вља ва у ћу та ње не успе ва ју ћи да 
рат не шо ко ве пре тво ри у се ћа ње и ти ме их учи ни до вр ше ним, та ко и пи
та ње ре цеп циј ске кри зе, бу ду ћи да при ча не мо же да се ути сне у ис ку ство 
слу ша ла ца. „Ро ман и смрт при по ве да ња” у фо кус ау то ро ве хер ме не у
тич ке па жње сме шта Ан дри ће ву им пли цит ну кри ти ку ро ма на оства ре ну 
у Про кле тој авли ји по сред ством по е ти ке фра Пе тро вог усме ног при по
ве да ња, ко је ка рак те ри ше не ли не ар ност и иде ја бес ко нач не при че, док 
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мо дер ни стич ка про за, не моћ на да са гле да свет у при по вед ној фор ми и 
са чу ва су бјек та од про це са дез ин те гра ци је, про гла ша ва смрт при че и 
при по ве да ча. Текст по све ћен ме та фо ри кри ла у исто и ме ном ро ма ну 
Ста ни сла ва Кра ко ва на гла ша ва ау то ро ву на ме ру да про ник не у на чин 
об ли ко ва ња ро ма неск не сли ке ра та (де хе ро и за ци ја и фи ло зоф ски сло
је ви зна че ња), али и да ука же да је од де ци ди ра ног уста но вља ва ња до
ми нант ни јег кон цеп та ави ја ти ке (бом бар дер ског или ло вач ког) ва жни је 
ис по љи ти „осе тљи вост за па ра док сал ност рат ног ис ку ства”. Тра га ње за 
раз ло зи ма због ко јих је те му Ве ли ког ра та у сво јој збир ци Рат ни дру
го ви Ви на вер об ли ко вао са уз др жа ном пе снич ком фи гу ра тив но шћу око
сни ца су пак тек ста „Ви на ве ро ви дис крет ни хе ро ји”: јед но став ност и 
ра зу мљи вост се раз у ме ва ју као ехо ра та, али и као сиг нал уз ви ше но сти 
оства ре не у хе рој ској скром но сти, по све ће но сти ци љу и ис тра ја ва њу 
Ви на ве ро вих фи гу ра рат них дру го ва.

Че твр то по гла вље – „Ме га ло по лис и књи жев ност” – уте ме ље но је 
на квар те ту тек сто ва од ко јих је ве ћи на по све ће на про ми шља њу но ми
нал но раз ли чи тих али есен ци јал но иден тич них те о риј ских кон це па та, 
што у име иде о ло шког и по ли тич ког чи та ња уки да ју естет ску ре ле вант
ност, мо гућ ност по сто ја ња естет ског кри те ри ју ма. Пр ви текст у овом 
по гла вљу ак ти ви ра пи та ње кри зе књи жев но кри тич ке ми сли као симп
то ма кри зе ау тор ске ин ди ви ду ал но сти, од ре ђу ју ћи ре пре зен та тив ну 
књи жев ност као пи са ње ко је не те жи но ву му не го на гла ша ва њу упра во 
ре пре зен та тив но сти, од но сно оно га што се дис кур су ду гу је и што као 
ње гов са став ни део функ ци о ни ше. Ова ква ту ма че ња свој узор на ла зе у 
сту ди ја ма кул ту ре, ко је по ста ју те ма за себ ног тек ста, ко ји про ти че у 
зна ку де ми сти фи ка ци је по је ди них те о риј ских на ра ци ја на ста лих у окри
љу ових сту ди ја, за сно ва них на ре то ри ци ра ди кал не ис кљу чи во сти, 
не га тив ној иден ти фи ка ци ји, иде о ло шком чи та њу и не по ште ном пре ћут
ки ва њу не ис то ми шље ни ка; ти ме сту ди је кул ту ре, као и но ви исто ри зам, 
оне мо гу ћа ва ју са гле да ва ње це ли не све та/Ме га ло по ли са и за у зи ма ње 
иро нич ног ста ва пре ма ње го вим стра те ги ја ма. Пост ко ло ни јал на кри ти
ка, пре о крет ко ји је у ми шље њу Едвар да Са и да на сту пио са отва ра њем 
пи та ња хи брид ног иден ти те та у књи зи Кул ту ра и им пе ри ја ли зам, као 
и ре пер ку си је по ст ко ло ни јал не кри ти ке на срп ску књи жев ност, те мат ска 
су осо ви на тек ста „Пост ко ло ни јал на кри ти ка и срп ска књи жев ност”. 
Оцр та ва ње исто ри је кри ми на ли стич ког жан ра по сред ством хе р ме не
утич ког оба сја ва ња ње го вих ре пре зен та тив них пред став ни ка (По о ва 
кри мипри ча, де ла А. К. Дој ла и А. Кри сти, аме рич ки „твр до ку ва ни” 
кри миро ман и из не ве ре ност ње го вог ка рак те ра и кри тич ког ду ха у 
кри миро ма ни ма нор ве шког пи сца Јуа Не збеа) кључ на је пак ин тен ци ја 
тек ста „Кри миро ман на по чет ку 21. ве ка”.

У ра ду „Бу дућ ност ро ман ти зма”, си ту и ра ном у фи нал ном по гла вљу 
„Но ви По лис”, Вла ду шић те жи са гле да ва њу ро ман ти чар ских мо де ла 
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очу ва ња људ ског до сто јан ства – по ве зи ва ња су бјек та са ка те го ри ја ма 
Ап со лу та и на ци о нал не исто ри је, при че му се он не од ри че вла сти те 
су бјек тив но сти – али и наглашавањa чи ње ни це да ур ба ни дис курс на па
да раз ли чи та упо ри шта ро ман ти чар ског дис кур са, по пут оног о мо гућ но сти 
по сто ја ња на ци о нал ног иден ти те та. По ред то га што де фи ни ше су ве ре
ни стич ку и де мо крат ску ком по нент ну по ли тич ке ори јен та ци је лич но сти, 
„Ко мен тар Но вог По ли са” ис ти че да се по ли тич ки и етич ки от пор пре ма 
де по ли ти за ци ји свој стве ној Ме га ло по ли су при пре ма већ у оним чи но
ви ма ко ји на из глед при па да ју при ват ној сфе ри (кре и ра ње ис ку ства од 
до жи вља ја, ин си сти ра ње на жи вот ним тех ни ка ма, те ста мен тар ном ми
шље њу и сим бо лич кој имо ви ни), а за тим се да ље ма ни фе сту ју у по ве
зи ва њу лич но сти на ви ше ни воа (спа ја ња лич но сти у гру пу „По лис”, те 
ме ђу соб но по ве зи ва ње тих гру па и про дор у сфе ре ин сти ту ци ја где они 
„отва ра ју ре сур се за фи на си ра ње за да ља рат на деј ства лич но сти”). 

Прем да се фор ма при ка за осла ња на дис тан ци ра ње спи са тељ ске 
ин стан це од ма те ри је ко јој се по све ћу је па жња, пи сац ових ре до ва би се 
на овом ме сту, са свим оправ да но и у ду ху иде је о не рас ки ди во сти књи
жев но сти и жи во та, се тио че твр те го ди не сту ди ја срп ске књи жев но сти 
и дра го це ног ис ку ства по ха ђа ња пре да ва ња ау то ра књи ге Књи жев ност 
и ко мен та ри. Ту ма че ња про зних и по ет ских де ла срп ске књи жев но сти 
два де се тог ве ка – ко ја су не из о став но укљу чи ва ла хер ме не у тич ке освр те 
на тво ре ви не свет ске књи жев но сти и са мо ис ку ство жи во та – би ла су 
про же та то ли ком све шћу о нео п ход но сти при по ве да ња/раз го ва ра ња о 
сим бо лич кој имо ви ни ко ја нам је у на ци о нал ном и ци ви ли за циј ском 
сми слу за ве шта на (чи ме нас она и обра зу је и оба ве зу је), из го ва ра на са то
ли ко ду хов ног зра че ња, исти ни то сти и стра сти да се чи ни ло као да сва ка 
реч рас по ла же од суд ном те жи ном, као да је сва ка ка за на у по след њем 
да ху. Та ау ра те ста мен тар но сти, ко ја оба ви ја Вла ду ши ће ва пре да ва ња, 
иси ја ва и из стра ни ца ње го ве те о риј ске про зе, о чи јој ре ле вант но сти у 
ака дем ском аре а лу, али и знат но ши ре, све до че пи шче ва бес пре кор на 
еру ди ци ја, про ниц љи вост и од ва жност хер ме не у тич ког ста ва, ко хе рент
ност и про грам ска до след ност у пи са њу, ла ко ћа и склад је зич ког уоб ли
че ња, и ко нач но, сам чин пре но ше ња соп стве не сим бо лич ке имо ви не 
по сред ством те ста мен тар ног пи са ња ко је је упу ће но бли жњи ма ка ко би 
под ста кло раз ме ну ис ку ста ва, али и они ма што су уда ље ни, а ко је пи сац 
ове књи ге, за хва љу ју ћи јав ном из ра жа ва њу соп стве не сли ке све та, упр кос 
свим лу ка вим стра те ги ја ма Ме га ло по ли са, ипак чи ни бли ским.
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