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ПО ЛИ ХИ СТОР КАО МЕ ТА КРИ ТИ ЧАР

Ми ло Лом пар, По ли хи стор ска ис тра жи ва ња, Ca te na mun di, Бе о град 2016

По ли хи стор ска ис тра жи ва ња, слич но дру гим књи га ма Милa Лом
па ра об ја вље ним у по след њих не ко ли ко го ди на, пред ста вља ју ау то ро ве 
са бра не тек сто ве о од ре ђе ним пи та њи ма, ко ји овог пу та, ка ко и сам на слов 
су ге ри ше, об у хва та ју при лич но ши рок ра спон. Чи та о ци ма Лом па ро вих 
дје ла до бро је по зна то да она ни у ова квим слу ча је ви ма не пред ста вља ју 
нај о бич ни је збир ке ра до ва ко ји се мо гу по ве за ти не ком ма ње или ви ше 
упа дљи вом те мат ском или про блем ском ни ти, већ да је ри јеч о књи га ма 
про фи ли са не кон цеп ци је и са свим од ре ђе ног усмје ре ња у по љу дру штве
нокул тур ног дје ло ва ња. Оту да ће се и ме та кри тич ке рас пра ве, као пре те
жни ји дио ове књи ге, огла си ти пре по зна тљи вим то ном кри тич ког са гле да
ва ња од ре ђе них то ко ва срп ске књи жев но сти де вет на е стог и два де се тог 
ви је ка у кон тек сту њи хо вих до та да шњих ин тер пре та ци ја, ко је су се кре
та ле, у ак си о ло шком по гле ду, из ме ђу крај но сти апо ло ги је и стро гих кри
тич ких пре вред но ва ња. Књи жев ност је у Лом па ро вим По ли хи стор ским 
ис тра жи ва њи ма схва ће на као ва жан еле мент у си сте му (на ци о нал не) 
кул ту ре и она је, за јед но са ње ним ту ма че њи ма у ра до ви ма не ко ли ко 
зна чај них ау то ра ко ји ма се Лом пар по за ба вио, раз ма тра на у том сви је тлу. 

Лом пар по све ћу је па жњу књи жев ним кри ти ча ри ма, исто ри ча ри ма 
и хер ме не у ти ча ри ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, Јо ва ну Де ре ти ћу, Дра ги ши 
Жив ко ви ћу, Алој зу Шма у су и Не бој ши Ва со ви ћу. У те жњи да афир ми
ше јед но схва та ње исто ри је и традицијe у срп ској књи жев но сти ау тор 
ни је ишао пу тем ме та кри тич ке та у то ло ги је, већ је у по је ди ним слу ча
је ви ма свом на по ру дао из вје стан суб вер зив ни по тен ци јал и уз др мао 
не ка од уста ље них ми шље ња ве за них за по и ма ње ка но на на ци о нал не 
ли те ра ту ре. Ду жа сту ди ја по све ће на ли ку и дје лу Ла тин ке Пе ро вић 
при па да до ме ну кри ти ке по ли тич ког дис кур са и ба ви се Пе ро вић ки ном 
пу та њом од ко му ни зма ка гло ба ли зму и апо ри ја ма ак ту ел не дру го ср
би јан ске иде о ло ги је. Три за вр шна по гла вља по све ће на су зна чај ним 
фи ло зо фи ма срп ске књи жев но сти – Ани ци Са вић Ре бац, Ни ко ли Ми
ло ше ви ћу и Дра га ну Сто ја но ви ћу, а све рас пра ве уо кви ре не су оп штим 
раз ма тра њи ма о „по ли хи стор ским пу та ња ма” и „по ли хи стор ским пе р
спек ти ва ма” срп ске књи жев но сти и кул ту ре. 

У по гла вљу „Сло бо дан Јо ва но вић и књи жев ност” Лом пар је на 
при мје ру из гна ног и ду го скрај ну тог ин те лек ту ал ца ука зао на по жељ ну 
по дво је ност лич но сти књи жев ног кри ти ча ра као на пред у слов ње го вог 
про дук тив ног ми шље ња и про су ђи ва ња: 

Књи жев ни кри ти чар има два ли ца ко ја су ка рак те ри стич на за по
ли хи сто ра: по сто ји јав ни аспект њи хо ве уло ге, као озна ча ва ње кул тур них 
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под руч ја и уку са ко је сво јом уло гом из два ја и обе ле жа ва, и по сто ји ин
тим ноуну тра шњи свет њи хо вих ду хов них усред сре ђе но сти ко ји се на
ла зи у из ве сној на пе то сти у од но су на спо ља шњи лик. (26)

Тај уну тра шњи ан та го ни зам Лом пар пре по зна је код Јо ва но ви ћа ка
да овај из но си свој ври јед но сни суд о књи жев но сти на кон Ве ли ког ра та, 
из ко је ће из дво ји ти име на Ми ло ша Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа као 
но си о це је ди них трај ни јих умјет нич ких до ме та те епо хе у срп ској књи
жев но сти. То је, пре ма Лом па ру, „из ван ред но све до чан ство ка ко је умет
нич ко осе ћа ње Сло бо да на Јо ва но ви ћа би ло из над ње го вог гра ђан ског 
по гле да на свет”, јер „иа ко ни је мо гао би ти склон ра ди кал ном де фе ти зму 
мо дер них ду хо ва у књи жев но сти по сле Ве ли ког ра та, он је из дво јио упра
во ову дво ји цу пи са ца ко ји су сво јим књи жев ним ра ди ка ли змом, сво јом 
ду хов ном аван га рд но шћу иза зи ва ли от пор тра ди ци о нал не и гра ђан ске 
све сти у нас” (33). Лом пар ви со ко вред ну је етич ку са мо сви јест књи жев не 
кри ти ке, ко ја би тре ба ло да оста не иму на на би ло ко ји иде о ло шки пред
знак, па и дру штве ну при пад ност кри ти ча ра у ства ри ма есте тич ких про
су ђи ва ња. Иде о ло ги за ци ји књи жев не кри ти ке, ко ја се да нас све ма ње 
при кри ва, на кон што је про шло до вољ но вре ме на да се за бо ра ве ње не 
по губ не по сле ди це у со ци ја ли зму (а ов де је ри јеч о иде о ло ги за ци ји нај
ши рег спек тра сли је ва на де сно и обр ну то), Лом пар по ста вља Јо ва но ви ћев 
при мјер као опо ми њу ћи ко рек тив. Ак ту ел на књи жев на кри ти ка, ко ја ни
ском умјет нич ком ни воу но ви јих дје ла срп ске књи жев но сти, у пр вој мје ри 
ро ма неск ној хи пер про дук ци ји, при зна је зна чај ти ме што се ба ви њи хо вим 
иде о ло шким сло јем, и то уви јек са јед не чвр сто бра ње не по зи ци је, охра
бру је их у под ра зу ми је ва њу соп стве не, че сто при лич но сум њи ве умјет
нич ке ври јед но сти. Ти ме књи жев на кри ти ка, за не ма ру ју ћи свој при мар ни 
за да так има нент не ана ли зе и вред но ва ња јед ног дје ла, под сти че књи
жев ност већ усмје ре ну на ту стра ну на кре та ње у по гре шном прав цу.

У по гла вљи ма „Књи жев ни исто ри чар Јо ван Де ре тић” и „Сте ри ја 
као ка мен ис ку ше ња (Дра ги ша Жив ко вић)” Лом пар се по за ба вио те о
риј ском про бле ма ти ком књи жев не исто ри је и кри ти ке ве за ном за ме то
до ло ги ју ту ма че ња и за схва та ње удје ла исто риј ског у та ко зва ним „ма лим 
књи жев но сти ма”. Док је Жив ко ви ће ва по зи ти ви стич ки фун ди ра на ком
па ра тив на освје тље ња Сте ри је са гле дао као дје ли мич но па ра док са лан 
али сва ка ко пла у зи би лан по вра так „уну тар књи жев ног ис ку ства”, на су
прот ра сту ћим прак са ма кул тур них сту ди ја ко је „во де свр ха ма ли ше ним 
оба ве зу ју ћих ве за са књи жев но шћу” (83), Лом пар је Де ре ти ћев књи жев
но и сто ри чар ски по ду хват про ци је нио с оне ње го ве стра не ко ја је нај ви ше 
би ла на уда ру кри ти ке:

За то што јој је за па ло да чу ва на ци о нал ну са мо свест, срп ска књи
жев ност мо ра да бу де пре на се ље на исто ри јом: и ка да вр ши ап со лут ну 
умет нич ку де струк ци ју те оп сед ну то сти, у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом 
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и Ро до љуп ци ма, срп ска књи жев ност ис пу ња ва је дан исто риј ски на лог 
ко је га се исто вре ме но осло ба ђа. Ка да ка же да у но ви јој књи жев но сти по
кре та ча пред ста вља пер со нал но на че ло, Де ре тић по ка зу је да пра ти успон 
ин ди ви ду а ли зма ко ји до но си про све ће ност и ко ји ће сна жно од ре ди ти 
су штин ско свој ство мо дер ног књи жев ног де ла у срп ској књи жев но сти. 
Али, ни ка ква мо дер ност не мо же спре чи ти да иде ја исто ри је са чу ва пр
вен ство над иде јом је зи ка у срп ској књи жев но сти: „срп ска цр кве но сло
вен ска тра ди ци ја од Све тог Са ве до До си те ја... је... упр кос свом не срп ском 
је зич ком из ра зу ре флек то ва ла срп ску исто риј ску свест и че сто би ла сва 
у функ ци ји очу ва ња срп ског на род ног иде ти те та”, па „у сва кој исто ри ји 
срп ске књи жев но сти она мо ра чи ни ти основ ни ма тич ни ток”. Да ли те за 
о исто рич но сти срп ске књи жев но сти, о не фик ци о нал ном ка рак те ру ње ног 
ма ги страл ног то ка, ко ја је узро ко ва ла на ста ја ње кри ти чар ских при го во ра 
у ча су ка да се, го ди не 1983, по ја ви ло пр во из да ње Исто ри је срп ске књи
жев но сти, омо гу ћа ва да за кљу чи мо ка ко је наш књи жев ни исто ри чар 
је дан спо ља шњи чи ни лац као што је исто ри ја, учи нио уну тра шњим? (59)

Лом па ро ва освје тље ња Де ре ти ће вог до при но са ра зу ми је ва њу суп
стан ци јал ног од ре ђе ња ма ги страл ног, да кле, јед ног од не ко ли ко то ко ва 
срп ске књи жев но сти, до ка зу ју Де ре ти ће ву нео спо ри вост (што ва жи за 
сва ки кри тич ки на пор те вр сте) и у про те жно сти ње го вих уви да на до
ла зе ће књи жев но и сто риј ске пе ри о де. Књи жев ност на срп ском је зи ку 
пи са на у де це ни ја ма на кон Де ре ти ће ве Исто ри је срп ске књи жев но сти 
упра во ће по твр ди ти основ ну те зу ко ју Лом пар пот цр та ва: њен глав ни 
ток тре ти ра ће исто риј ске те ме у свим мо гу ћим ре ги стри ма, чак и у слу
ча је ви ма ка да исто ри ја оста је као да ле ка по за ди на ства ра лач ких ин те
ре со ва ња окре ну тих у са свим дру гом смје ру. (На кон 1983. го ди не удио 
[мета/псеудо]историјских еле ме на та ви дан је у дје ли ма пи са ца као што 
су Ми ло рад Па вић, Ра до слав Пет ко вић, Го ран Пе тро вић и мно ги дру ги 
ау то ри крај ње раз ли чи тих по е тич ких опре дје ље ња.) Де ре ти ће ва ви зи ја 
срп ске књи жев но сти, сма тра ау тор По ли хи стор ских ис тра жи ва ња, 
по ле мич на је пре ма Де ле з–Га та ри је вој иде ји о еми нент ној „по ли тич но
сти” и „ко лек ти ви зму” „ма лих књи жев но сти”, бу ду ћи да Де ре тић срп
ску на ци о нал ну ли те ра ту ру схва та као по ви је сно де тер ми ни са ну и објек
тив но усмје ре ну ка та квом раз во ју услед на мет ну те уло ге у очу ва њу 
кул ту ре ко ју исто вре ме но кон сти ту и ше. 

За по чи њу ћи одје љак „Алојз Шма ус и ње го шо ло ги ја” тврд њом да 
је „исто ри ја ре цеп ци је Ње го ше вог дје ла у ве ли кој ме ри... исто ри ја књи
жев но те о риј ске ево лу ци је у на шој на у ци о књи жев но сти” (85), Лом пар 
је хер ме не у тич ки на пор ње мач ког сла ви сте са гле дао у свје тлу но ви јих 
при сту па књи жев но сти, ко ји су ау то но ми ји умјет нич ког дје ла прет по
ста ви ли иде о ло ги ју сво је кри тич ке по зи ци је. Гор ски ви је нац као по ла зна 
тач ка од ко је се спи рал но од мо та ва иде о ло шка пре су да цје ло куп ној 
срп ској књи жев но сти за ма ни фест ну ксе но фо би ју про на ла зи сво ју од
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бра ну у Шма у со вом ту ма че њу Ње го ше вог спје ва још при је не го што су 
оп ту жбе узе ле сти хиј ског ма ха. Су коб ко ји се у Лу чи ми кро ко зма од и
гра ва у тран сцен ден ци ји при су тан је у Гор ском ви јен цу у има нен ци ји, 
па је Ње го ше ва умјет нич ка ви зи ја (оба) сви је та за сно ва на на тра гич ком 
осје ћа њу „ко је из ви ре из не раз ре ши во сти: отуд је у исто риј ској ди мен
зи ји по сто ја ња не у ми тан су коб са дру гим (чо ве ком) као из раз ме та фи
зич ке не раз ре ши во сти чо ве ко вог од но са са Дру гим (Бо гом)” (97). На 
осно ву тог Шма у со вог уви да Лом пар је за сно вао кри тич ки осврт на 
не ко ли ко Ње го ше вих ре пре зен та тив них оспо ра ва те ља у на зна че ном 
кљу чу, де мон стри ра ју ћи у на по ред ној ана ли зи „ду бо ку ин фе ри ор ност 
иде о ло шки мо ти ви са них обез вре ђи ва ња Ње го ша” (103). По се бан до при нос 
пред ста вља ау то ро во увјер љи во раз об ли ча ва ње ана ли тич ке екс тра ва
гант но сти за сно ва не на крај њој чи та лач кој по вр шно сти, ко ја по пра ви лу 
ка рак те ри ше та кву вр сту ин тер пре та ци ја као очи гле дан по ка за тељ њи
хо ве ме то до ло шке не у те ме ље но сти. У том сми слу пра диг ма ти чан је 
при мјер по пу лар ног фи ло зо фа Сла во ја Жи же ка, ко ји на псе у до е ти мо
ло шки за сно ва ним ту ма че њи ма оно ма сти ке Гор ског ви јен ца и еле мен
тар ној нео ба ви је ште но сти о са мом тек сту ин тер пре ти ра Ма жу ра ни ће ве 
сти хо ве као Ње го ше ве, са те жњом да рас кри је њи хо ву ин стру мен та ли
за ци ју у ју го сло вен ским ра то ви ма де ве де се тих го ди на. 

По гла вље „Три јумф ко ло ни јал не све сти (Ла тин ка Пе ро вић)” са свим 
је из ван под руч ја књи жев но сти и књи жев не кри ти ке схва ће не у нај ши
рем сми слу ри је чи. Сво јим ра ни јим рас пра ва ма об ја вље ним пре те жно 
у књи зи Дух са мо по ри ца ња, а по све ће ним ана то ми ји јед ног ми шље ња 
на ли ни ји ју го сло вен ски ко му ни зам – дру га Ср би ја, Лом пар је при до дао 
не ко ли ко но вих уви да и про ши рио оп сег сво јих за кљу ча ка ела бо ра ци јом 
пој мо ва хи пер ге не ра ли за ци ја (из ме ђу оста лих, на при мје ру уби ства Ива
на Стам бо ли ћа), кул ту ро ло шка пред ра су да (опис за твор ских ка зни Ми
ло ва на Ђи ла са) и се лек тив на ем па ти ја (по ли тич ко и фи зич ко на си ље 
над Ни ко лом Ми ло ше ви ћем). Пом но пре тре са ју ћи Пе ро вић ки ну књи гу 
До ми нант на и не же ље на ели та, са освр том на Фи ло со фи ју па лан ке Ра
до ми ра Кон стан ти но ви ћа, као ње ним иза бра ним иде о ло шким пред ло
шком, Лом пар је кроз ана ли зу ме то до ло ги је и ар гу мен та ци ја те дви је 
сту ди је, све до ни воа њи хо вих ми кро стил ских ин ди ка то ра, увјер љи во 
ела бо ри рао основ ну иде ју о пре ру ше ној ис кљу чи во сти јед не стру је са
мо про кла мо ва ног ли је вог ли бе ра ли зма у срп ској (кул тур но)по ли тич кој 
ми сли. На сто ја ње да се Фи ло со фи ја па лан ке ус по ста ви као ка нон ски 
текст ан ти кон зер ва тив ног ми шље ња са уни вер зал ним ам би ци ја ма по
ка зу је се у са мом том тек сту уна при јед осу ђе но на не у спјех:

Су о че ни са исто риј ском и иде о ло шком еви ден ци јом Фи ло со фи је 
па лан ке, ко ја са ма по се би ком про ми ту је раз ли чи те ра ци о на ли за ци је ко је 
се оку пља ју око ове књи ге, ко ло ни јал ни апо ло ге ти не пре ста но при бе га ва ју 
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друк чи јим об ли ци ма обра зла га ња ње ног зна ча ја. Та ко на кнад но кон стру и шу 
уни вер за ли зам јед не књи ге чи је те зе не пот кре пљу је ни јед на еви ден ци ја 
осим оне ко ја је узе та из срп ске тра ди ци је. То им не сме та да ус твр де ка ко 
та ква књигa до ка зу је ка ко је па лан ка мо гу ћа и на дру гим тач ка ма зе маљ
ског ша ра. Али, ако је пи шче ва на ме ра би ла да по стиг не та кво зна че ње, 
за што у тек сту Фи ло со фи је па лан ке не ма кри тич ке еви ден ци је ни јед не 
дру ге тра ди ци је, осим срп ске? 3ашто не ма ма кар ју го сло вен ских тра ди
ци ја, ка да се ова књи га по ја вљу је у Ју го сла ви ји? Има ли ово од су ство 
не ко зна че ње? Ка ко се из при су ства са мо срп ске тра ди ци је из во ди са зна ње 
о за кључ ци ма ове књи ге ко ји су ци ља но усме ре ни да ва же за све тра ди
ци је? Ка да је Че слав Ми лош опи си вао фе но мен кет ма на као ка рак те ри
сти чан за чо ве ка у ко му ни стич ким ре жи ми ма, он ни је сво дио ње го ва 
зна че ња на по је ди ну кул ту ру, јер је те жио уни вер зал ном опи су фе но ме на. 
Ка да је опи си вао по јам ре во лу ци о нар не ак ци је, он је на гла ша вао ње го во 
при су ство и код ру ских и код аме рич ких ни хи ли ста. Ка да се јед на уни
вер зал на те ма – кри ти ка па ла нач ке све сти – осве до ча ва са мо на са др жа
ји ма јед не кул ту ре, он да то зна чи да по сто ји пре ци зна на ме ра у ве зи са 
том кул ту ром, а не са том те мом. (208)

Сва ка ко нај про во ка тив ни је по гла вље у књи зи пред ста вља сту ди ја 
под на сло вом „По е ти ка са мот ни штва (Не бој ша Ва со вић)”, по све ће на 
јед ном од нај а гил ни јих књи жев них ико но бо ра ца у са вре ме ној срп ској 
књи жев но сти. Пи сац дви је оштре по ле мич ке књи ге о Да ни лу Ки шу 
(Ла жни цар Шће пан Киш и Зар опет о Ки шу?), јед не о Ми ла ну Кун де
ри (Про тив Кун де ре) и још ни за дру гих слич но ин то ни ра них кри тич ких 
на пи са, на шао је у Лом па ру бла го на кло ног чи та о ца, за раз ли ку од пре
те жног бро ја ау то ра ко ји су се о Ва со ви ће вим књи га ма огла ша ва ли не
по сред но на кон њи хо вог по ја вљи ва ња. Иа ко дис крет но ука зу је на Ва
со ви ће ву тен ден ци он зност у ана ли зи Ки шо вог сти ла, као и у не ким 
дру гим ње го вим ин тер пре та тив ним на сто ја њи ма, Лом пар упо зо ра ва да 
„сва ко ра зум но на гла ша ва ње не по ду дар но сти са ста во ви ма на шег есе
ји сте мо ра во ди ти ра чу на да не до би је об лик при кри ве ног по др жа ва ња 
дис кри ми на тор ских оп ту жби ко је су упра вље не про тив ње га” (235). То 
је очи глед но глав ни раз лог из ко јег Лом пар сту па на та ко кли зав те рен 
од бра не уни со но оспо ра ва ног ау то ра, ко ји се усу дио да, не би ра ју ћи 
уви јек ни са свим па жљи во сво ја сред ства, дир не у не при ко сно ве ну фи
гу ру пи сца – но си о ца јед не ком плек сне сим бо лич ке ау ре. Ва со ви ће ва 
де тро ни за ци ја ли ка и дје ла Да ни ла Ки ша, ко ја се са сво јих не ко ли ко 
по тен ци јал но под сти цај них мје ста то пи у бље шта вој та бло ид но сти пи
шче вог на сту па, пред ста вља сре ди шњу тач ку пси хо ло шког ме ха ни зма 
про јек ци је, очи глед ног у јед ној кон стан ти Ва со ви ће вог по ле мич ког опу
са. На и ме, Ва со вић је у по зна том тек сту о књи зи Ау то би о гра фи ја – о 
дру ги ма осу дио ње ног пи сца Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за да је, као 
још јед нан са мо зва ни ди си дент и из гна ник, у сво јој нар ци со ид но сти 
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за бо ра вио на „сто ти не хи ља да дру гих ко ји, бу ду ћи да већ де це ни ја ма 
бе же из Ти то ше ви ће ве Ју го сла ви је, по свим ме ри ли ма здра вог ра зу ма, 
има ју мно го ви ше пра ва на ди си дент ски ста тус”. Тај Ва со ви ћев став 
Лом пар ко ри сти као де мон стра ци ју дво стру ких стан дар да оне ин те лек
ту ал не стру је ко ја ће не га ти ван од нос пре ма Ми хи зу 1995. го ди не при
хва ти ти као по же љан, бу ду ћи да га ау тор сми је шта у на ци о на ли стич ки 
кон текст, док ће де сет го ди на ка сни је исти та кав од нос пре ма Ки шу 
од ба ци ти као не же љен, бу ду ћи да Ва со вић Ки ша кри ти ку је као гло ба
ли стич ки ори јен ти са ног пи сца. Ме ђу тим, ту се очи ту је сла би ја стра на 
Лом па ро ве од бра не Ва со ви ћа, ко ја у иде о ло шкој до сљед но сти за не ма
ру је пси хо ло шку: они ме ха ни зми ми шље ња ко је ће лу цид но от кри ти 
код Ла тин ке Пе ро вић Лом па ру ће, слу чај но или на мјер но, про ма ћи у 
слу ча ју Не бој ше Ва со ви ћа. Не бој ша Ва со вић се са то ли ко на по ра об ру
ша ва на Ки ша, Кун де ру и Ми хи за са истом на мје ром и ци љем, при кри
ве ним у не по сред но да том на во ду, да про мо ви ше вла сти то име као озна ку 
искре ног и ау тен тич ног из гна ни ка од ре жи ма озна че ног упа дљи во на
тег ну тим спо јем „Ти то ше ви ће ва Ју го сла ви ја”. По хвал на је Лом па ро ва 
те жња да осло бо ди ма ло про сто ра но вим вред но ва њи ма опу са пи сца 
као што је Да ни ло Киш, бу ду ћи да обим на апо ло гет ска крит ка већ ду го 
за о би ла зи озбиљ ни ја ком па ра тив на ис тра жи ва ња ко ја би до шла до не
сум њи во зна чај них уви да ве за них за про блем Ки шо ве ори ги нал но сти 
(осо би то у па ра ле ли са Џеј мсом Џој сом и Бру ном Шул цом), али Ва со ви
ће ве књи ге те шко да мо гу озбиљ ни је на зна чи ти пра ви пут у том смје ру. 
Лом пар је су ге сти ван ка да сво ју сту ди ју о Ва со ви ћу за вр ша ва пи та њем 
„Да ли је Да ни ло Киш бо љи при по ве дач од Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа?”, 
али са свим дру га чи ји ути сак оста вља на чи та о ца ка да га ста ви пред 
ди ле му „Да ли ње го ва де ла над ма шу ју умет нич ки об лик, осе ћај ност и 
ин тен зи тет Уста пу них зе мље Бра ни ми ра Шће па но ви ћа?” (259). Ка да 
се на кон све га Киш до ве де у па ра ле лу са ври јед но сно то ли ко ода ље ним 
књи жев ним ства ра о ци ма и дје ли ма, чи та лац се ра зло жно мо же за пи та ти 
да ли су мо ти ви јед ног та квог ме та кри тич ког ге ста во ђе ни ва не стет ским 
кри те ри ју ми ма. Књи жев на исто ри ја још уви јек има одри је ше не ру ке да 
Ки шов ли те рар ни рад про ци је ни из ван сва ке иде о ло ги за ци је, ко ја се, по 
пра ви лу, са пли ће о вла сти та из ванк њи жев на по ла зи шта. 

У одјељ ку „Игре иде ја”, ко ји чи не три по гла вља по све ће на Ани ци 
Са вић Ре бац, Ни ко ли Ми ло ше ви ћу и Дра га ну Сто ја но ви ћу, Лом пар се 
на при мје ру тро је зна чај них књи жев них ту ма ча, по ред за себ них по гле да 
на од ре ђе не аспек те њи хо вог на уч ног ра да, по за ба вио те о риј ским про
ми шља њем при ро де су бјек та књи жев не ана ли зе. Из два ја ју ћи у књи жев
нофи ло зоф ским ин тер пре та ци ја ма Ани це Са вић Ре бац ту ма че ње Лу че 
ми кро ко зма под лу пом ути ца ја ма ни хеј ских уче ња и бо гу мил ских схва
та ња сви је та као по себ но ври је дан до при нос, Лом пар је у фи гу ри те аутор
ке пре по знао на ста вља ча оне ми са о не тра ди ци је ко ју је у фи ло зо фи ји 
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„двој них ко смич ких прин ци па” (313) оли ча вао Ла за Ко стић. При дру
жу ју ћи им као тре ће у ни зу по срод но сти име Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
чи ју ће хер ме не у ти ку са гле да ти у па ра ле ли са опу сом ње мач ког фи ло
зо фа Кар ла Ја спер са, Лом пар је за о кру жио ми сао о скри ве ном је згру „у 
ко јем пул си ра умет нич ка ин ту и ци ја” (318) тог ау то ра, у чи јем „де лу 
до ла зи до сло же них пре пли та ња фи ло зоф ских, пси хо ло шких и књи жев
них ре ги ста ра” (349). Лом пар се тра гом сво јих уви да при кла ња ми шље њу 
Ани це Са вић Ре бац „да по е зи ју и на у ку спа ја ју мно го те шње ве зе но што 
се чи ни на пр ви по глед” (318). Оту да је ло ги чан за кљу чак По ли хи стор
ских ис тра жи ва ња про на шао упо ри ште у иде ји Дра га на Сто ја но ви ћа, 
ко ју Лом пар сна жно ис ти че, да ми сао о књи жев но сти, схва ће на у ње ном 
нај ши рем ра спо ну, не из о став но „мо ра по мо ћи у ре ша ва њу осе тљи вог 
за дат ка: раз ви ти кул ту ру сре ће” (368). Ра дост ства ра ња, на пр ви по глед 
се кун дар на, или чак не ви дљи ва у књи жев но на уч ним ис тра жи ва њи ма, 
по ста вље на је као прин цип афир ма ци је здра вог кул тур ног оп ти ми зма, 
ко ји ни је пу ки кон тра пункт „ужа си ма све та” (368), већ ау тен ти чан и 
про дук ти ван на уч ни и ства ра лач ки став. Тим те о риј ским епи ло гом дат 
је ин тен зи ван под сти цај ака дем ско кри тич ком ми шље њу, ко је и само 
по след њих го ди на по ка зу је за ви дан кре а тив ни за мах, да ус тра је и на
ди ђе до ма ше ну мје ру сво јих ре зул та та, не ри јет ко од спа со но сног зна
ча ја за цје ло куп ну на ци о нал ну кул ту ру. По ли хи стор ска ис тра жи ва ња 
не сум њив су при лог ау тен тич ној кри тич кој ми сли, ко јој је Ми ло Лом пар 
у сво јим ра ни јим ра до ви ма већ из у зет но до при нио. 

Др Вла дан С. БАЈ ЧЕ ТА
На уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
baj cet@yahoo.com

НА У ТИ КА ХЕР МЕ НЕ У ТИ КЕ

Ви о ле та Ми тро вић, Хер ме не у тич ка при ста ни шта, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 2018

Књи га есе ја и кри ти ка Ви о ле те Ми тро вић има по све ин те ре сан тан 
на слов. Ау тор ка је, бу ду ћи и са ма скло на ту ма че њу на сло ва, као ја ких 
ме ста оних де ла ко је ин тер пре ти ра или кри тич ки ту ма чи, име но ва ла 
сво ју до са да за о кру же ну ета пу на уч ног ра да Хер ме не у тич ким при ста
ни шти ма. Овим на сло вом ука за ла је на ба рем два ни воа сво јих ис тра
жи ва ња. Пр ви би се од но сио на по сао ко ји се ти че чи та ња и пи са ња, тј. 
све га оног што прет хо ди на уч ном ра ду и што га у ко нач ни ци ма те ри ја
ли зу је. По ста вља ње хер ме не у тич ких пи та ња то ком или на кон чи та ња 




