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сла бо сти ма: горд, сла во љу бив, на р ци со и дан, на пра сит. Ана ли зом пре
пи ске и чла на ка, на ро чи то из мла да лач ког до ба, вр ло убе дљи во, на мо
мен те дир љи во, при ка за на је ње го ва по тре ба да бу де при знат и во љен, 
пр вен стве но ме ђу ко ле га ма. Пи сма Мар ку Ри сти ћу и Ан дри ћу го то во 
су ва па ји за бли ско шћу, а ла ска ве по хва ле Кр ле жи у се ћа њи ма на За греб 
из го ди не 1929, упр кос јед ној Кр ле жи ној за је дљи во сти ко ја им је прет
хо ди ла, Лом пар ту ма чи као „скри ве но по сто ја ње јед ног по зи ва на ге не
ра циј ску и по е тич ку со ли дар ност” (185). Уза луд. Са Ри сти ћем и Кр ле жом 
за вр ши ло се бур ним рас ки ди ма, са Ан дри ћем, увек дис тан ци ра ним, 
по ла га ним уда ља ва њем. И та ко је, уну тар сво је кул ту ре, Ми лош Цр њан
ски, пле бе јац по со ци јал ном ин стинк ту а ари сто кра та по ду ху, увек оста
јао стра нац. „У ег зи лу јед ном – у ег зи лу увек: упр кос про те сти ма или 
апла у зи ма пу бли ке. Би ло је то ау тен тич но осе ћа ње: стра нац, Цр њан ски” 
(473). Уте ха пред веч но шћу мо же му би ти то што је у Ми лу Лом па ру про
на шао по кло ни ка ко ји је тај тра гич ни по ло жај умео и да пре по зна и да 
га вр хун ски ар ти ку ли ше. Књи га Цр њан ски – би о гра фи ја јед ног осе ћа ња 
ни је апо ло гет ска, али је сте „књи га ду бо ке ода но сти”. Она је књи га љу
ба ви пре ма пи сцу, а не за љу бље но сти у ње га. 
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У књи зи Зе маљ ско и све то у љу ба ви Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић 
опи су је и ту ма чи де ло са вре ме ног срп ског пе сни ка, ро ма но пи сца, при
по ве да ча, есе ји сте, пре во ди о ца, те о ре ти ча ра и ту ма ча књи жев но сти 
Дра га на Сто ја но ви ћа. На зна че на сту ди ја је, по све му, на ста ла из чи та
лач ке за пи та но сти, а по том и на ме ре да се си сте ма ти зу је и ана ли зи ра 
Сто ја но ви ћев књи жев ни рад у свим ње го вим об ли ци ма, а да се при том 
по себ на па жња скре не на фик цио нал ни део ау то ро вог опу са, те та ко 
до при не се ње го вој кри тич кој ре ва ло ри за ци ји.

Хер ме не у тич ки пут Ка та ри не Ро рин гер Ве шо вић по ла зи од те зе 
да Сто ја но ви ће во де ло, узе то у це ли ни, по ка зу је хо мо ген раст из истог 
из во ра, те мат ску кон цен тра ци ју слич них осо би на и ви сок сте пен сми
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са о ног и стил ског је дин ства. Сто ја но ви ћев опус по сма тра се као сво је
вр стан ка би нет са огле да ли ма, при че му се за па жа кат кад очи глед на, а 
кат кад скри ве на идеј на, по е тич ка, те мат ска, мо тив ска и стил ска пре
мре же ност ли те ра р ног и те о риј ског де ла, и „от кљу ча ва ју” раз ли чи ти 
аспек ти зна че ња про ис те клих из њи хо вог ме ђу соб ног огле да ња. 

У сре ди шту ис тра жи ва ња су три нај зна чај ни је Сто ја но ви ће ве те ме 
– ле по та, сре ћа и љу бав. Ана ли тич ко ин те ре со ва ње пре вас ход но је усме
ре но ка пи шче вом схва та њу љу ба ви, из ра же ном у есе ји стич кој фор ми, 
на зна че ном у по е зи ји и мо тив ски кон кре ти зо ва ном у про зном де лу. На 
осно ву Сто ја но ви ће вих про зних и по ет ских лајт мо ти ва, од но сно ње го
ве им пли цит не и екс пли цит не по е ти ке, Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић у 
књи зи Зе маљ ско и све то у љу ба ви по ста вља те зу о два кључ на ви да пи
шче вог ства ра ла штва, ко ја име ну је као „пла во” и „цр но”. Из бор озна ка 
у ве зи је не са мо с ко ло ри стич ким осо бе но сти ма Сто ја но ви ће вих пре о ку
па ци ја већ и са зна ча јем сли кар ства и ду шев не сли ке (ima go) у ње го вој 
фик ци о нал ној књи жев но сти, и то у дво стру ком сми слу уну тар ње сли ке 
во ље не и сли ке се ћа ња на љу бав. По ла зе ћи од ста но ви шта да је у до са
да шњој ре цеп ци ји Сто ја но ви ће вог де ла кри тич ки по глед био пре те жно 
усме рен на „пла ву” стра ну ње го вог опу са (ре цеп ци ја об у хва та кри тич
ке освр те и есе је у но ви на ма и књи жев ној пе ри о ди ци, као и 2011. го ди не 
об ја вљен збо р ник ра до ва под на зи вом Хе ли о троп на ми сао. Ре цеп ци ја 
ства ра ла штва Дра га на Сто ја но ви ћа), Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић 
скре ће па жњу на зна чај „цр них” аспе ка та и мо ти ва у це ли ни ау то ро вог 
де ла, па им у ту ма че њу при да је по се бан зна чај. Она та ко ђе сма тра да у 
прет ход ном ис тра жи ва њу ни је до вољ но осве тље но Сто ја но ви ће во ин те
ре со ва ње за сли кар ство у кон тек сту ње го ве по е зи је и про зе, због че га се 
у сту ди ји ус по ста вља ве за из ме ђу еле ме на та по је ди них сли кар ских пое
ти ка и ау то ро ве кон цеп ци је љу ба ви, од но сно ње го вих пе снич ких сли ка 
и при ка за них фик тив них све то ва. 

Ана ли тич ки труд Ка та ри не Ро рин гер Ве шо вић за сни ва се на три 
ин тер пре та тив не пе р спек ти ве. Оне се ме ђу соб но пре та па ју. Јед на од њих 
од но си се на по ме ну ту ана ли зу им пли цит не ве зе из ме ђу Сто ја но ви ће ве 
кон цеп ци је љу ба ви и ра до ва Сто ја но ви ћу бли ских сли ка ра. Дру ги пра вац 
ис тра жи ва ња усред сре ђу је се на из два ја ње по је ди них иде ја и мо ти ва из 
књи жев них и фи ло зоф ских де ла европ ских кла си ка, као и из све то о тач
ке ли те ра ту ре, ко ји се по сред но или не по сред но ја вља ју у де лу Дра га на 
Сто ја но ви ћа, ка о год и на ана ли зу њи хо вог зна ча ја и функ ци је у ау то ро
вом де лу. За раз ли ку од прет ход на два, тре ћи пра вац ис тра жи ва ња не 
сле ди не по сред но те о риј ска ин те ре со ва ња Дра га на Сто ја но ви ћа, али је 
кљу чан за ту ма че ње об ли ка љу ба ви ко ји се ја вља у про зном де лу, ин ди
рект но и за за кључ ке о ау то ро вој кон цеп ци ји љу ба ви, укљу чу ју ћи и ти
по ло ги ју ју на ка и ју на ки ња. Реч је о при ме ни ана ли тич ке пси хо ло ги је 
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Кар ла Гу ста ва Јун га и Ве ре не Каст, а та ко ђе и ху ма ни стич ке пси хо ло ги је 
Ка рен Хор нај. Сле дом ти по ло ги је об ли ка љу ба ви Ве ре не Каст, за сно ва не 
на ана ли зи од но са љу бав них па ро ва из ми то ло ги је и ле ген ди, Ка та ри на 
Ро рин гер Ве шо вић по ста вља те зу да Сто ја но ви ће во схва та ње љу ба ви 
од го ва ра ти пу „љу ба ви без ре чи”, од но сно љу ба ви као „веч ном за гр ља ју”. 
Та кво схва та ње ко ре спон ди ра са ин диј ским ми том о бо жан ском па ру 
Ши ви и Шак ти. Те о ри ја о пси хо ло шким ти по ви ма лич но сти Ка рен Хор
нај при ме ње на је у ана ли зи ка рак те ра три ју глав них ју на ка, при че му 
се по тре ба за дис тан цом из два ја као глав на осо бе ност њи хо вог од но са 
пре ма све ту. Дис тан ци ра ност у зна че њу ка рак тер не осо би не ју на ка у 
Сто ја но ви ће вим ро ма ни ма ау тор ка по ве зу је са Јун го вим ста вом „ин тро
вер зи је”, по ста вља ју ћи те зу да је он у осно ви мно гих мо ти ва ау то ро вог 
пе снич ког и про зног де ла, те да пред ста вља не са мо пси хо ло шку не го 
пре вас ход но етич ку де тер ми нан ту ње го вих умет нич ких све то ва. 

До бар део књи ге Зе маљ ско и све то у љу ба ви по све ћен је ту ма че њу 
од но са љу ба ви и умет но сти у Сто ја но ви ће вом де лу. Тај од нос се по сма
тра, с јед не стра не, на осно ву Сто ја но ви ће ве фи ло зоф скоесе ји стич ке 
ми сли, пре све га у жан ров ски плу рал ном де лу Уред ник од ис ку ства, 
али се, та ко ђе, из во ди и им пли цит но, на осно ву дру гих ви до ва ау то ро
вог ства ра ла штва. Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић по ка зу је да је глав на ве за 
љу ба ви и умет но сти естет скоетич ки мо ме нат ства ра лач ког прег ну ћа, 
бу ду ћи да је љу бав „учи те љи ца”. Она би ће ко је во ли или је во ље но под
сти че на ства ра лач ки од нос пре ма соп стве ној ег зи стен ци ји, а умет ни ка 
на ства ра ње. Ау тор ка оту да за кљу чу је да се мо же го во ри ти о сво је вр сној 
фи ло зо фи ји књи жев но сти Дра га на Сто ја но ви ћа, у чи јем сре ди шту је 
упра во ана лог ни од нос љу ба ви и умет но сти. У тро стру кој ре ла ци ји 
ства ра лац – ту мач – чи та лац књи жев но сти огле да се и ре флек сив ни 
и ау то ре флек сив ни гест ду ха, а у исти мах и пре пле те ност ег зи стен ци
јал ног и ства ра лач ког мо мен та, ка ко у по је ди нач ној ег зи стен ци ји, та ко 
и у умет но сти. У та квом Сто ја но ви ће вом по ве зи ва њу ег зи стен ци је, умет
но сти и љу ба ви, од но сно ети ке и есте ти ке, ау тор ка ди сер та ци је ви ди 
ро ман тич ну иро ни ју, у сми слу ис по ве да ња од го ва ра ју ћег на чи на жи во та 
и, уоп ште узев, усме ре но сти ду ха ка уни вер зал ном ни воу људ ске ег зи
стен ци је.

У вре ме ну пост те о риј ског при сту па ту ма че њу књи жев но сти ко је 
про мо ви ше иде ју да хер ме не у тич ки пут не под ле же ме то до ло шком априо
ри зму, већ се увек из но ва са о бра жа ва сва ком по је ди нач ном, не по но вљи вом 
умет нич ком де лу, од но сно тра га за на чи ном ко ји ће ре кре и ра ти кључ не 
по е тич ке по став ке и осве тли ти до ми нант не зна чењ ске аспек те иза бра ног 
и ана ли тич ки по вла шће ног тек ста, књи га Зе маљ ско и све то у љу ба ви 
Ка та ри не Ро рин гер Ве шо вић по твр да је срећ ног, по ли ва лент ног са гла ша
ва ња пи сца и ту ма ча. Без тог са гла сја не ма, у крај њу ру ку, ни по твр де 
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естет ских вред но сти са др жа них у умет нич ком де лу. Или, друк чи је ре че
но, вред но сти не ког де ла у не по сред ној су ве зи са мо гућ но сти ма чи та о ца 
да их пре по зна, оп ти ма ли зу је и ак ти ви ра нај пре у сво јој све сти, а по том 
и у са мој ин тер пре та ци ји. Упра во као у да том слу ча ју.
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